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RESUMO 

 
O Apoio Matricial (AM) foi pensado pelo professor e pesquisador Gastão Wagner de 
Souza Campos no ano de 1999 com o intuito de sugerir uma reforma na organização 
do trabalho em saúde. A proposta parte de uma perspectiva exploratória que indica 
modelos assistenciais que superem as incapacidades do modelo hegemônico de 
caráter tecnicista, hospitalocêntrico e médico-centrado, o chamado Modelo Biomédico. 
A proposta em foco emerge de uma das alternativas gestadas no campo de Saúde 
Coletiva: o Modelo em Defesa da Vida (MDV). Este modelo resulta dos estudos e 
trabalhos de um grupo de profissionais que fundaram o Laboratório de Planejamento e 
Administração em saúde (LAPA) no final da década de 80 e propõe a criação de 
metodologias e instrumentos de gestão e organização dos serviços que construam 
novas relações entre os sujeitos. No nível operacional, capturando as contribuições e 
as bases do MDV, o AM se completa com o processo de trabalho das Equipes de 
Referência (ER), configurando-se como uma proposta centrada no trabalho 
interdisciplinar e na Clinica Ampliada. A partir de 2008, o Ministério da Saúde 
incorpora essa metodologia, na Estratégia de Saúde da Família (ESF) como um dos 
componentes centrais da proposta dos Núcleos de Apoio a Saúde da Família (NASF). 
O objetivo geral desse trabalho foi analisar o AM como estratégia organizacional e 
assistencial na saúde, especificamente no contexto da ESF/NASF. O estudo se 
utilizou da pesquisa bibliográfica como forma de apreender o movimento do objeto de 
investigação. Para tanto, foi necessário discutir teórico-conceitualmente o AM com o 
intuito de identificar suas bases e propor uma reflexão crítica sobre as mesmas, 
identificar como está situada nos NASF e, por fim, identificar e analisar seus limites e 
potencialidades. Constatamos que nessa busca pela superação ao modelo vigente e 
de questionamentos às suas prerrogativas e investidas vê-se, além dos avanços, 
alguns retrocessos e desafios. Suas bases teóricas nos mostram uma busca de 
estabelecer uma lógica mais humanitária nos serviços, quando não nega que os 
indivíduos são imbuídos de desejos e afetos e os considera partícipes no modo de 
pensar e agir em saúde. Acaba por partir de uma construção teórica eclética e finda 
por propor um resgate do sujeito, indicando em alguns momentos, soluções individuais 
para problemas coletivos, quando secundariza problemas estruturais e focaliza em 
medidas que buscam modificações na subjetividade. Por outro lado, é uma proposta 
que busca criticar a herança Taylorista e tenta superar o saber disciplinar e 
fragmentado daí decorrente, buscando desenvolver mecanismos para valorizar com 
mais equilíbrio os diversos profissionais, dando corpo à lógica de interdisciplinaridade 
nos serviços de saúde. No âmbito dos NASF apesar da clara vinculação com o AM a 
metodologia é pouco conhecida e na prática percebemos equivocadas interpretações 
e modos peculiares de desenvolver essa proposta nos municípios. A consequência 
disso está sendo uma heterogeneidade de NASF no Brasil muitas vezes atuando de 
modo funcional ao modelo biomédico. Assim, em meio às diversas estratégias e 
modelos em suas potencialidades, limites e inflexões, são inegáveis as contribuições 
da ferramenta de AM na política de saúde no Brasil, porém a proposta não passa 
imune às invasões conservadoras na SC e demarca alguns desafios oriundos do 
próprio modo capitalista de conduzir a política de saúde. 
 

Palavras-Chave: Apoio Matricial (AM). Estratégia de Saúde da Família (ESF). 
Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF). Saúde Coletiva (SC). 
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INTRODUÇÃO 

  

 

O debate em torno da organização dos serviços de saúde no Brasil tem sido 

cada vez mais crescente e tem ganhado relevo nas propostas que apontam para a 

(re)ordenação de posturas e serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).  

Porém, a predominância das ideias e os valores oriundos do modelo hegemônico, 

o modelo biomédico, transfiguram-se em limitações para a construção e afirmação do 

SUS que nasce na efervescência das mobilizações que inovaram, naquela conjuntura, 

ao pensarem a saúde estruturada sob um viés democrático, transformador e 

totalizante. 

Mas se quer chamar a atenção aqui é para o fato de que a sociedade brasileira 

construiu, mediante luta, o chamado Projeto de Reforma Sanitária (PRS), ainda nos 

anos 1970, cuja configuração, de acordo com a vertente crítica do movimento 

sanitário, se coloca como um projeto civilizatório articulado à radicalização da 

democracia na perspectiva de superação do sistema capitalista (PAIM, 2007). 

Ou seja, há uma pretensão que vai além de propor mudanças na estrutura dos 

serviços e nas práticas/posturas que respondem às necessidades de saúde da 

população sendo, pois, uma proposta que está intrinsecamente ligada a um projeto de 

sociedade, buscando, portanto, inserir a questão da saúde na luta pela democracia 

sob o prisma do materialismo histórico (GALLO; NASCIMENTO, 1995). 

É dessa Reforma que estamos falando a qual, concordando com Arouca (1988) é 

um projeto civilizatório, que para se organizar precisa ter dentro dele princípios e 

valores que nós nunca devemos perder, para que a sociedade como um todo possa 

um dia expressar estes valores, pois o que queremos para a saúde é o que queremos 

para a sociedade brasileira. 

O que une, portanto, as diversas alternativas à organização social das práticas de 

saúde no Brasil ao Movimento de Reforma Sanitária (MRS) é o campo de 

conhecimento e práticas denominado Saúde Coletiva (SC)1 o qual, em seu próprio 

movimento, envolveu e envolve, concomitantemente, uma dimensão teórica que se 

refere à produção de conhecimentos sob a perspectiva da produção social da saúde e 

uma dimensão política que abrange o MRS (SILVA JÚNIOR, 1998). 

O que verificamos é que em algumas propostas presentes no campo de SC, as 

quais vieram após a criação do SUS e que propõe o seu fortalecimento, estão sendo 

sinalizadas pelo debate em torno dos modelos de atenção e sendo postas no cotidiano 

                                                           
1Gestava-se, então, os eixos do campo da Saúde Coletiva, assim nomeada pouco depois nos 

anos 1980, por representantes da comunidade científica da área. 
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dos serviços de saúde, se distanciam de uma percepção macro da realidade brasileira, 

portanto, não se mostram atentas ao desenho macrorganizacional do sistema de 

saúde e perdem o eixo central para o qual se volta o PRF.  

Esta é, na nossa concepção, a resultante central de invasões conservadoras em 

algumas produções no âmbito da SC nos anos 1970 e 1980, inflexionando o acúmulo 

teórico-crítico que vinha se desenvolvendo em produções anteriores. Neste contexto, 

de acordo com Correia e Medeiros (2012, p.23), o marxismo é acusado de ser 

responsável por “(...) análises restritas, por seu alto grau de generalidade e abstração, 

pela sujeição do político ao econômico”.  

 Evidencia-se como resultado dessa crítica, aproximações dos pesquisadores 

da teoria pós-estruturalista e pós-moderna que tendem a supervalorizar o sujeito, na 

sua dimensão subjetiva, ou seja, visto isoladamente, e a cultura como eixos 

fundamentais e centrais para a proposta de mudanças no nível micro, mas que se 

reivindicam globais. 

Se entre os anos 1970 e 1980 a teoria social crítica começa a perder força, nos 

anos 1990 não é diferente; e o “afastamento dos pressupostos ideopolíticos que 

imprimiram radicalidade aos objetivos e direção ao Movimento da Saúde” na SC 

(CORREIA; MEDEIROS, 2012, p.23) vai sendo cada vez mais evidente. 

Como resultado dessa invasão, alguns segmentos vem se apoiando em 

alternativas que se por um lado, aparentemente conformadas com o sistema vigente 

no país (embora o discurso muitas vezes demonstrem o contrário) desatam nós que: 

se desafogam problemas cotidianos importantes, dando respostas para as 

necessidades em saúde, por outro, desobstruem falhas que atendem aos requisitos da 

lógica racionalizadora do modo neoliberal de produzir - acrescente-se: e(re)produzir - 

serviços de saúde. 

Nesse sentido realizamos uma análise da proposta de Apoio Matricial (AM) 

vinculada e nascida do modelo de atenção “em defesa da vida”. Sendo central para o 

Arranjo Organizacional proposto por Campos (1999), a fim de potencializar, 

especificamente, a ampliação da clínica e da SC, o AM atualmente foi posto como 

base para o trabalho dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) no âmbito da 

Estratégia de Saúde da Família (ESF). 

É, portanto, no campo de SC que são traçadas as relações, por vezes (in)visíveis, 

entre o que é produzido no campo teórico-prático e as repercussões para o campo 

político. E é sob este campo, especificamente, em suas tensões mais recentes, que 

nos debruçamos para traçarmos as nossas ponderações e reflexões. 

Nesse sentido, o objetivo geral desse trabalho foi analisar o AM como estratégia 

organizacional e assistencial na saúde, especificamente no contexto da ESF/NASF. 
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Para tanto, foi necessário discutir teórico-conceitualmente o AM com o intuito de 

identificar suas bases e propor uma reflexão crítica sobre as mesmas, identificar como 

está situada nos NASF e, por fim, identificar e analisar seus limites e potencialidades. 

Na fase de planejamento da pesquisa que resultou nos dados ora apresentados, 

realizamos as seguintes indagações: o que é e como se desenvolve o AM? Quais as 

bases teóricas e conceituais da proposta? Quais os impactos desse arranjo 

organizacional no âmbito da SC?   

A partir dessas questões optamos por realizar uma pesquisa bibliográfica que nas 

palavras de Gil (1994): possibilita um amplo alcance de informações, além de permitir 

a utilização de dados dispersos em inúmeras publicações, auxiliando também na 

construção, ou na melhor definição do quadro conceitual que envolve o objeto de 

estudo proposto.  

O nosso percurso de investigação se resumiu em quatro etapas, descritas no 

quadro abaixo: 

 

ETAPA PROCEDIMENTOS 

Levantamento inicial do material  Realizamos uma leitura de reconhecimento do 
material que objetiva localizar selecionar o material que 
pode apresentar informações e/ou dados referentes ao 
tema (LIMA; MIOTO, 2007). 

Leitura do material (exame das 
obras) 

Realizamos inicialmente uma leitura exploratória, 
para verificar se as informações e/ou dados 
selecionados interessavam de fato para o estudo, 
concomitantemente, uma leitura seletiva, onde 
selecionamos das informações e/ou dados pertinentes 
e relevantes das obras (LIMA; MIOTO, 2007). 

Agrupamento das publicações 
em grupos temáticos 

Após explorar e selecionar as leituras e informações foi 
necessário agrupá-las em grupos temáticos o que 
permitiu um desenho global do trabalho por ora 
apresentado. 

Levantamento das informações 
 

Nesta etapa realizamos uma leitura reflexiva ou 
crítica buscando compreender as afirmações dos 
autores e do porquê dessas afirmações e, ao mesmo 
tempo, uma leitura interpretativa relacionando as 
idéias expressas na obra com os nossos objetivos 
(LIMA; MIOTO, 2007).  

Quadro 1 – Percurso da Investigação 

 

Esse percurso findou por ser bastante flexível, cujo desenho metodológico se 

baseou em sucessivas aproximações que, de acordo com Lima e Mioto (2007), 

possibilita inúmeras incursões ao referencial teórico e ao material pesquisado 

permitindo apreensão constante de elementos caracterizadores do objeto que, por 

isso, mantém-se inacabado. 



12 
 

As principais obras consultadas pertencem ao acervo produzido pelo teórico 

Gastão Wagner de Souza Campos (entre os anos 1990 aos anos 2000), conforme o 

quadro abaixo: 

 
Título Autor(es) Tipo Ano 

Saúde Paidéia CAMPOS, G.W.S Livro 2013 

Práxis e Formação 
Paidéia: apoio e 

cogestão em saúde 

CAMPOS, G.W.S 
CUNHA, G.T. 

FIGUEIREDO, M.D. 

Livro 2013 

Tratado de Saúde 
Coletiva 

CAMPOS, G.W.S 
BONFIM, J.R.A. 
MINAYO, M.C. 
AKERMAN, M 
JÚNIOR, M.D. 

CARVALHO, Y.M. 

Livro 2014 (2ªEdição) 

Um método para 
análise e co-gestão 

de coletivos 

CAMPOS, G.W.S Livro 2005 (2ª Edição) 

Saúde Pública e 
Saúde Coletiva: 

campo e núcleo de 
saberes e práticas 

CAMPOS, G.W.S. Artigo 2000 

Reforma da 
Reforma: 

repensando a saúde 

CAMPOS, G.W.S Tese (doutorado) 1991 

Efeito Paidéia e o 
campo da saúde: 
reflexões sobre a 

relação entre o 
sujeito 

e o mundo da vida 

CAMPOS, G.W.S Artigo 2006 

Um possível diálogo 
com a teoria a partir 

das 
práticas de apoio 

especializado 
matricial 

na atenção básica 
de saúde 

DOMITTI, A.C.P Tese (doutorado) 2006 

Anti-Taylor: sobre a 
invenção de um 
método para co-

governar  
instituições 
produzindo 
liberdade e 

compromisso 

CAMPOS, G.W.S. Artigo 1998 

Quadro 2 – Principais obras consultadas 

 

A pesquisa do tipo escolhido é, em essência, caracterizada pelo fato de que o 

pesquisador possui “uma atitude e uma prática teórica de constante busca que define 

um processo intrinsecamente inacabado e permanente” (MINAYO, 1994, p.23). 

Assim, o debate em torno do Apoio Matricial está permeado de conceitos e 

atrelado a fundamentos teórico-conceituais que não são indiferentes, no dizer de 
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Feuerwerker (2005), ao processo de luta para a consolidação e construção do SUS. 

Daí a importância de discutir essa proposta problematizando, a partir de suas 

limitações, qual é o SUS que queremos.  

Para melhor apreensão o trabalho está dividido em três momentos: no primeiro, 

traremos as bases do modelo biomédico e as formas de contestação em âmbito 

internacional; no segundo, as evidencias de que este modelo esta em crise com base 

nas propostas desenvolvidas como forma de enfrentamento ao modelo biomédico no 

Brasil, dentre elas a ESF e o MDV que estão mais conectados a nossa proposta, bem 

como os avanços e retrocessos ainda imperantes nesse processo; por fim, os 

fundamentos o apoio matricial, a descrição do arranjo e os desafios e potencialidades 

para o seu desenvolvimento nos NASF.  
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O MODELO BIOMÉDICO COMO „IMAGEM E SEMELHANÇA DO CAPITAL‟ E AS 

FORMAS HISTÓRICAS DE CONTESTAÇÃO NO BRASIL E NO MUNDO 

 

 

Nesse capítulo, percorremos a história resgatando as origens do modelo 

biomédico atualmente vigente, as formas de superação (e questionamento) do(ao) 

mesmo e as inflexões geradas pelo sistema capitalista em nível nacional e 

internacional. Na nossa concepção esse rumo histórico nos oferece o aval para 

situarmos o AM dentro movimento de busca pela transformação do modelo de atenção 

à saúde atualmente vigente que como veremos é perpassado por limites que acabam 

por significar um reforço ao modelo biomédico, quando se trata de estabelecer um 

caráter funcional às propostas. 

 

1.1 MODELO BIOMÉDICO  

 

A influência política, cultural, estrutural/organizacional e ideológica que este 

modelo exerce às ações no campo da saúde demonstram a sua força e delega ao 

mesmo um caráter de hegemonia ainda longe de ser sobrepujada. Sua superação 

ultrapassa a reversão puramente e unicamente estrutural, política, cultural ou 

ideológica, uma vez que estas esferas estão interligadas entre si e emolduradas por 

um sistema ao qual esse modelo se mostra adequado.  

Essa adequação provém das respostas dadas por esse modelo aos interesses 

da classe burguesa hegemônica ao longo de quase três séculos, desde quando esta 

fincou suas raízes na Europa Ocidental, ainda no século XVIII, até se estender pelos 

diversos países do globo ganhando adeptos e seguidores dos mais diversos. 

Amparado por um Estado que exerce um papel de aliado nessa onda de proliferação e 

afirmação de suas bases, esse modelo ganha predominância no modo de pensar e 

agir em saúde. 

Pela própria nomenclatura, adotada nos marcos deste trabalho, o modelo 

biomédico está pautado em um saber gerado na relação entre biologia e medicina 

estabelecida no decorrer da história da ciência ocidental.  

O deslocamento epistemológico da medicina realizou-se dentro de uma 

passagem histórica: do Renascimento, no final do século XV, até o início do século 

XVI (Luz, 1988).  

A nova racionalidade médica instaurada neste marco tinha como traço 

fundamental o mecanismo fisiologista do período clássico. Nessa concepção, a vida 

deixou de ser objeto central da prática médica (clínica), e os homens e mulheres 

passaram a ser vistos como máquinas.  
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Segundo Luz (1988), ocorreu a transformação da prática clínica, onde os 

hospitais passaram a ser considerados o espaço clínico de uma ciência da patologia e 

o corpo humano que, por sua vez, era visto como uma espécie de depósito de 

doenças, e estas, as entidades patológicas sob as quais se deveria intervir. 

A partir de então, a nova ciência aponta para a necessidade de uma nova 

objetividade que se distanciasse da caracterização de doença baseada apenas na sua 

sintomatologia. De acordo com Camargo Jr. (2005), foi entre os séculos XVIII e XIX 

que se operou uma mudança de perspectiva fundamental para a compreensão da 

chamada racionalidade biomédica, em que a nova concepção de doença nascente 

passa a ser categoria central do saber e da prática médica. 

Portanto, com influência do paradigma cartesiano sobre o pensamento médico 

o chamado modelo biomédico se fundamentou constituindo-se o alicerce conceitual da 

moderna medicina científica. Assim,  

 

O corpo humano é considerado uma máquina que pode ser analisada 
em termos de suas peças; a doença é vista como um mau 
funcionamento dos mecanismos biológicos, que são estudados do 
ponto de vista da biologia celular e molecular; o papel dos médicos é 
intervir, física ou quimicamente, para consertar o defeito no 
funcionamento de um específico mecanismo enguiçado (CAPRA, 
1982, p. 105). 

 

Esta noção explicativa e interventiva no que se refere aos fenômenos 

relacionados à saúde e a própria prática médica está relacionada ao contexto, 

obedecendo tanto às descobertas científicas2 como as nascentes necessidades de 

saúde por parte da sociedade capitalista que se desenvolvia e trazia consigo 

epidemias e enfermidades relacionadas à pobreza, decorrentes do quadro de má 

nutrição e vestuário, de moradia, das extensas e exaustivas jornadas de trabalho, em 

condições geralmente insalubres (SILVA JÚNIOR, 2006). 

A concepção de doença que nos referimos é aquela que a doutrina médica 

passa a estabelecer como objeto com existência autônoma traduzíveis pela ocorrência 

de lesões. Obedecendo a esta definição, o diagnóstico se dirigia à identificação das 

doenças e a terapêutica era hierarquizada para atingir as causas das doenças. Aqui a 

oposição (dual) entre “normalidade” e “patologia” se constituiria como o traço 

característico da racionalidade médica (CAMARGO JR., 2005).   

Camargo Júnior (2005) apoiado nos estudos de Ackemecht (1986) e Foucault 

(1981) desenvolve a noção de que concomitantemente a todo esse processo e 

                                                           
2Este tem como fundamentos a emersão da microbiologia e a revolução pasteuriana, que 
trouxeram uma ampliação vastíssima do conhecimento sobre os processos biológicos da 
saúde-doença e inauguraram uma era de progressos científicos sem precedentes 
(CARVALHO; BUSS; 2008; ROSEN, 1994). 
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completamente adequado ao mesmo - visto que uma transformação institucional 

nesse contexto seria uma alavanca para a mudança de perspectiva sobre 

saúde/doença - o hospital passa a ser um espaço privilegiado de pesquisa e ensino o 

que demonstra que a medicina que se delineava era, por definição, hospitalar. Assim, 

anteriormente concebido como lugar de exclusão dos doentes e miseráveis do meio 

social e de exercício de caridade, o hospital transforma-se, gradativamente, em local 

de cura (BATISTELLA, 2007). 

A visão do doente pela instituição hospitalar, praticada pela medicina 

caracterizada como de “beira-de-leito”, predominante no século XVIII, não poderia ser 

diferente: tratava-se de enfrentar a doença como manifestação de causas, subjetivas e 

externas, e se procurava alcançar uma causa universal da doença. Essa medicina 

baseava-se em uma patologia especulativa e em nosologias fenômenoológicas (Luz, 

1988). 

No século XIX, o ensino da anatomia - em torno das doenças - se dava em 

corpos mortos “traçando-se, a partir da visão da morte, os limites do trajeto da vida” 

(Luz, 1988, p. 89). Assim, a concepção de saúde que estava sendo adotada era 

aquela a ser vista como ausência de doença, onde a cura seria a eliminação dos 

sintomas e, consequentemente, do risco de morte. 

Algumas orientações para a formação médica puderam ser sintetizadas no 

chamado Relatório Flexner3 que tinha como características a segmentação em ciclos 

básico e profissional, o ensino baseado em disciplinas ou especialidades e 

ambientado em sua maior parte dentro de hospitais (SAKAI et al., 2001; GIL et al., 

1996). 

A própria idéia mecânico-causal descrita anteriormente, supõe a divisão do 

corpo humano em sistemas, daí decorre a divisão da própria medicina em 

especialidades o que demonstra que “a organização dos sistemas é também a 

organização do saber médico” (CAMARGO JÚNIOR, 2005, p. 184). 

Tal fragmentação do indivíduo encontra no âmbito discurso uma solução que a 

encobre, pois supõe uma totalidade com base em três domínios teóricos: Biologia, 

Psicologia e a Sociologia. Essa  

 

pretensa totalidade é usualmente expressa condensando-se todos os 
termos em um só – biopsicossocial – como se mera justaposição de 
discursos pudesse, por si só, abolir a fragmentação inerente ao 
próprio modelo de desenvolvimento disciplinar característico da 
modernidade” (CAMARGO JR., 2005, p. 185) 

                                                           
3
 O avanço científico evidenciado nos fins do século XIX leva a substituição do empirismo pelo 

método científico. Nesse contexto, surge a figura de Abraham Flexner, médico americano que 
realizou um estudo sobre a educação norte-america em 1910. Desse estudo resulta o Relatório 
Flexner. 
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Aí, os termos “psico” e “social” estão subordinados ao primado do discurso (e 

prática) apregoados pela biologia.   

Assim, a Medicina respalda e reproduz a ideologia do Capitalismo por 

considerar a doença como um desequilíbrio do corpo-máquina uma vez que abre um 

novo mercado de consumo, qual seja, o das práticas médicas e da saúde em defesa 

da cura (SILVA JÚNIOR, 2006), onde o grande norte da intervenção em torno dessa 

cura é a execução de procedimentos (consultas, exames, cirurgias, etc) relegando à 

saúde a uma abordagem técnica e a doença à manipulação de tecnologias, onde a 

medicalização da vida humana é produto e integrante essencial.  

Longe de empreendermos uma crítica que desmereça a importância da 

tecnologia para a vida humana reconhecemos que a ciência e a tecnologia 

empreenderam uma gama de sofisticação para agir em casos (ou partes do corpo) de 

modo bastante satisfatório. Porém, o que não podemos deixar de situar aqui é o 

caráter nefasto que a incorporação tecnologia também passou a produzir quando 

atrelada a lógica de lucratividade do capitalismo. 

Assim, parece-nos coerente com esse raciocínio as considerações de Porto 

(1994) ao afirmar que a incorporação tecnológica gera efeitos colaterais, tais como: 

interferência na relação médico-paciente, novos riscos; iatrogenia; níveis exagerados 

de especialização; institucionalização dos cuidados de saúde; aumento nos custos dos 

serviços, dentre outros. 

Vale ressaltar ainda que essa incorporação tecnológica em saúde também não 

poupa mão-de-obra e se diferencia de outros setores. Assim são categóricas as 

análises de Silva Júnior e Alves (2007, p. 29) quando argumentam: 

 

a incorporação tecnológica em saúde, diferentemente de outros 
setores, não é substitutiva e nem poupadora de mão-de-obra. Cada 
novo equipamento lançado soma seus custos aos já existentes se 
substituí-los ou baixar de preço pela disseminação de seu uso, como 
acontece com os demais aparelhos eletroeletrônicos. Cada novo 
lançamento cria a necessidade de um especialista, um técnico e um 
auxiliar para fazer sua operação, o que aumenta os custos com mão-
de-obra especializada.  

 
 

De fato, essa lógica cada dia mais estimula a especialização e, portanto, a 

fragmentação no âmbito do trabalho em saúde, gerando saberes cada vez mais 

recortados, cujos detentores, secundarizados pela racionalidade biomédica - aquela 

que, como já sinalizamos, busca uma organização do trabalho centrada na cura, 

estabelecendo a experiência do médico como a mais valorizada e, portanto, dotada de 
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centralidade - geralmente são relegados a precarização e a regimes de trabalho e 

contrato desamparados pela legislação trabalhista. 

Além disso, ainda concordando com os autores anteriormente citados, nesse 

movimento ávido por lucratividade, há também as especulações tecnológicas, ou seja, 

produtos e medicamentos, que não apresentam utilidade claramente definida, 

substituem medicamentos tradicionais, o que aumenta os custos dos tratamentos. 

Aqui, tais autores sinalizam que “não é à toa que a chamada inflação médica é quatro 

vezes maior que nos outros setores da economia” (SILVA JÚNIOR; ALVES, 2007, p. 

29).  

Ademais, é razoável ponderarmos ainda e acordo com Silva Júnior (2006), que 

esta concepção de medicina, a qual se mostra coerente com a lógica Capitalista, ao 

ser gerada nos países centrais do sistema, reafirma a dependência tecnológica dos 

países periféricos. Desta forma, a relação com a economia confere uma autonomia à 

Medicina a partir do momento em que esta se envolve, direta ou indiretamente, com 

questões políticas que interessam ao sistema e sua (re)produção.  

 Como já demonstrado em produções recentes, o trabalho em saúde tem o seu 

valor primordial de atender as necessidades sociais deturpado pela lógica que o torna 

um dos mais valiosos investimentos para o capital. Não é a toa que a saúde é uma 

área de grande interesse dos grupos privados de saúde, indústrias farmacêuticas e de 

equipamentos de âmbito nacional e internacional (FIGUEIREDO, 2013). De acordo 

com Souza (2010, p. 338), 

 

a incorporação dessa lógica de lucratividade permite a adoção de 

condutas terapêuticas que atribuam um custo a determinadas 

doenças e, por conseguinte, também ao doente. A iniciativa 

privada, certamente, assume as patologias mais rentáveis 

associadas aos recursos terapêuticos mais lucrativos. 

 

Para se ter uma noção do significado que é este setor enquanto mercado para 

o capital as estatísticas mostram que se consome com serviços de saúde em torno de 

US$ 1,7 trilhão o que corresponde a 8% do produto total mundial, em uma faixa que 

vai de 4% nos países „em desenvolvimento‟ a 12% do Produto Interno Bruto (PIB) nos 

países de alta renda (RIZZOTTO, 2000). Além disso, tanto em nível nacional quanto 

internacional o mercado de trabalho em saúde é bastante significativo e representa 

uma importante parcela da economia. 

Registra-se, nessa perspectiva a presença da proposta desenvolvimentista no 

campo de saúde que, de acordo com Soares (2010), demarca a saúde não como um 

direito, mas também como um importante serviço de investimento público/privado que, 
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juntamente com a ampliação da precarização do sistema público, garante a expansão 

do mercado. 

Em síntese, com base nos estudos de Silva Júnior (2006) foi com base em alguns 

elementos considerados estruturais que a prática médica é redirecionada com base na 

concepção de Medicina Científica. Esses elementos estruturais são: 

a) Mecanicismo: o corpo humano, como elemento essencial do modo de 

produção dominante é visto como máquina; 

b) Biologismo: pressupõe o reconhecimento da natureza biológica da doença, 

onde os determinantes econômicos e sociais são excluídos; 

c) Individualismo: elege-se o indivíduo como o objeto da medicina e o 

responsável pela mesma. Este indivíduo é alienado de sua vida e dos aspectos 

sociais; 

d)  Especialização: tal característica já existia na medicina anterior à científica, 

mas o capital tratou de incrementá-la por exigir a fragmentação do processo de 

produção e do produtor pela divisão do trabalho; 

e) Exclusão das práticas alternativas: sob o mito da eficácia, a medicina científica 

impôs-se sobre outras práticas médicas, acadêmicas e populares; 

f) Tecnificação do ato médico: atrelada a visão de que a ciência e a tecnologia 

trariam progresso, a medicina tornou-se o campo em que ambas seriam o eixo 

central para a resolução dos problemas de saúde; 

g) Ênfase na medicina curativa: há um movimento de prestígio do processo 

fisiopatológico como base do conhecimento para o diagnóstico e a terapêutica; 

h) Concentração de recursos: baseia-se na instituição de hospitais como centros 

de diagnóstico e tratamento e, portanto, lugar onde se concentra os recursos. 

 

Para finalizarmos, julgamos que a visão de Menéndez (1992) complementa a 

síntese por ora apresentada. Assim, traça como características fundamentais desse 

modelo:  

 

Biologismo, concepción teórica evolucionista-positivista, ahistoricidad, 
asocialidad, individualismo, eficacia pragmática, a salud como 
mercancía (en términos directod o inditectos), relaciónasimétricaenel 
vínculo médico-paciente, participaciónsibordinada y pasiva de los 
"consumidores" enlasacciones de saud, producción de acciones que 
tienden a excluir al consumidor del saber médico, legitimación jurídica 
y académica de lasotrasprácticas "curadoras", profesionalización 
formalizada, indentificación ideológica conlaracionalidadcienfífica 
como criteriomanifiesto de exclusión de losotros modelos, tendencia a 
laexpansión sobre nuevas áreas problemáticas a as que "medicaliza", 
normatización de lasalud/enfermedadensntidomedicalizador, 
tendencia ao control social e ideológico, tendenciainductora al 
consumismo médico, tendencia al domínio de lacuantificación sobre 
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lacalidad, tendencia a laescisión entre teiría y práctica, correlativa a 
latendencia a escindirlapráctica de lainvestigación (Menéndez, 1992, 
p. 4) 

 

 

 Esse conjunto de características e elementos formadores do modelo médico 

centrado demonstra que tal modelo supõe e envolve uma concepção de saúde restrita, 

desvinculada de sua noção de direito social e de seu valor de responder às 

necessidades geradas pelos indivíduos em suas relações nas várias dimensões da 

vida social.  

Portanto, capturada pela lógica capitalista, essa idéia de saúde (restrita) demonstra-

se adequada, já que limitá-la à busca por lucratividade é sobrepujar o campo social - e 

as determinações do mesmo no processo saúde-doença - e domar o Estado que 

encontrará uma forma de defender os interesses do capital e manobrar a favor do 

mesmo as ações em saúde o que, já supomos, não será favorável aos interesses da 

classe trabalhadora e não se afirmará aí uma noção ampliada de saúde. 

 

1.1.1 Críticas ao Modelo Biomédico e as bases para a construção do campo 

de Saúde Coletiva no Brasil  

 

É evidente que o modelo biomédico, embora estando centrado na doença e 

prime pela execução de procedimentos4 vem ganhando hegemonia. Como já 

dissemos, essa hegemonia conta com a legitimação do sistema que desenvolve-se 

(entre os séculos XVIII e XIX) apostando neste modelo por via da adoção da idéia de 

corpo-máquina completamente vinculada a noção de corpo como força de trabalho. 

O corpo do operário só passa a ser considerado um problema na segunda 

metade do século XIX, quando emerge o movimento revolucionário que ganhou a 

Europa. Atentos ao caráter social do processo saúde-doença, muitos médicos e 

pensadores assumiram o caráter social da medicina e da doença (FOUCAULT, 1979; 

NUNES, 2006). 

É importante situar que as condições precárias da classe operária nessa época 

foi um ponto importante para a emersão de um olhar mais social em torno dos 

problemas de saúde. Vários autores contemporâneos exemplificam o trabalho 

realizado por Engels (1975) sobre a situação de caos vivido nas grandes cidades da 

                                                           
4
 Ou seja: no seu desenvolvimento e afirmação tenha como características, nas palavras de 

Silva Júnior e Alves (2005), o investimento nas chamadas tecnologia duras que dependem o 
uso de equipamentos em detrimento das tecnologia leves, as quais envolvem a relação 
profissional-paciente 
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Inglaterra no século XIX. “A situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra” tornou-se 

um veículo de denúncia da situação degradante do proletariado. 

A situação dos bairros operários foi exposta e longe de ter um caráter apenas 

descritivo, o autor trazia: 

 

Nessa parte da cidade não há esgotos, banheiros públicos ou latrinas 
nas casas; por isso, imundícies, detritos e excrementos de pelo 
menos 50 mil pessoas são jogados todas as noites nas valetas, de 
sorte que, apesar do trabalho de limpeza das ruas, formam-se 
massas de esterco seco das quais emanam miasmas que, além de 
horríveis à vista e ao olfato, representam um enorme perigo para a 
saúde dos moradores. É de espantar que não se encontre aqui 
nenhum cuidado com a saúde, com os bons costumes e até com as 
regras elementares da decência? Pelo contrário, todos os que 
conhecem bem a situação dos habitantes podem testemunhar o 
ponto atingido pelas doenças, pela miséria e pela degradação moral 
(ENGELS, 2008, p. 79).  
 

 Assim, ao passo em que se aprofundavam as contradições capitalistas 

separava-se a classe burguesa e classe operária em arenas opostas. As condições 

sanitárias desta última revelava o caos a que se submeteu o campo da saúde pública.  

 Nesse contexto, idéias voltadas para reformas no campo da saúde começam a 

reivindicar da medicina um intervenção na vida social. Considerando a medicina como 

integrante e, por essência, uma ciência social, os reformadores propuseram alguns 

princípios: 

1)“(...) a saúde das pessoas é um assunto de interesse societário 
direto e que a sociedade tem a obrigação de proteger e assegurar a 
saúde de seus membros; 2) (...) as condições sociais e econômicas 
tem um importante e – em muitos casos – crucial impacto sobre a 
saúde e a doença e que estas relações devem ser submetidas à 
investigação científica; 3) (...) os passos tomados para promover a 
saúde e combater a doença devem ser tanto sociais como médicos 
(ROSEN, 1983, p.52). 
 
 

 Nascia a chamada Medicina Social. Formulada por Guérin (1848), esta 

designação aglutinou abordagens parciais anteriormente sinalizadas, tais como: 

polícia médica, saúde pública e medicina legal. Tais abordagens eram entendidas 

como tentativas de indicar as relações entre medicina e assuntos públicos.  

Porém, com a derrota das Revoluções de 1848, a importância dos fatores 

sociais em saúde “rolou ladeira a baixo” (Bloom, 2002, p. 15 apud Nunes, 2006) e o 

modelo biomédico encontra solo fértil para vigorar. A Medicina Social retomará fôlego 

apenas no século XX quando surgirão novos movimentos que impulsionarão ao 

âmago de mais questionamentos o modelo médico centrado.  

Relata-se a formulação de novas propostas de modelos de atenção à saúde, 

por vezes através da conformação de verdadeiros movimentos, como os de, Medicina 
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Preventiva (MP), Medicina Comunitária (MC), Atenção Primária à Saúde (APS) e Nova 

Promoção à Saúde (NPS) (VASCONCELOS, 2013). 

Para melhores esclarecimentos discorreremos a partir de então sobre estes 

movimentos expondo suas principais características e marcos, bem como as inflexões 

por vezes sofridas diante da dinâmica econômica e política que expressam interesses 

(conflituosos) das classes antagônicas. 

 

1.1.1.1 Medicina Preventiva (MP) e Medicina Comunitária (MC) 

 

O movimento da medicina preventiva surgiu, entre o período de 1920 e 1950 

na Inglaterra, EUA e Canadá em um contexto de crítica à medicina curativa e de 

surgimento das políticas estatais sanitárias. Os EUA, onde propostas de recomposição 

da prática médica embasadas pela dominância do setor privado na prestação de 

serviços médicos, a proposta de MP se desenvolve como uma tentativa de conciliar os 

interesses médicos com os estatais, dos quais os interesses dos grupos médicos eram 

privilegiados mesmo com medidas de ampliação e reorganização dos serviços de 

saúde. 

Alem disso, a MP vai se fundir ao movimento de Medicina Integral (MI) que 

começa a ganhar força na mesma época. Essa movimento se contrapõe ao modelo 

cartesiano e compartimentalizado da medicina convencional, onde os indivíduos são 

divididos em várias partes. Propõe-se a utilização de uma concepção globalizadora 

dos indivíduos buscando considerar a sua totalidade (bio-psico-social) e, 

consequentemente, resolver o problema da eficiência técnica, da redução dos custos e 

da prática desintegrada da medicina. Os dois movimentos tinham como base a crítica 

ao modelo dominante e a fragmentação do ato médico em que os indivíduos eram 

fracionados e a doença seria diagnosticada desconsiderando seus elementos 

históricos e sociais (VASCONCELOS, 2013). 

Esta fusão endossou o caldo da MP que propunha uma mudança da prática 

médica através de reforma no ensino médico que consistia na idéia de consertar as 

deficiências técnicas da prática médica e apreender o “social” presente no processo de 

adoecimento (DONNANGELO, 1979; VASCONCELOS, 2013). Buscava-se mudanças 

na formação de profissionais médicos, uma nova relação com os órgãos de atenção à 

saúde; ressaltou a responsabilidade dos médicos com a promoção da saúde e a 

prevenção de doenças; introduziu a epidemiologia dos fatores de risco, privilegiando a 

estatística como critério científico de causalidade (AROUCA, 1975; TORRES, 2002).  

Com base nos estudos de Arouca (1975), as criticas realizadas pelo discurso 

preventivista se subdividem em alguns níveis, tais como: 
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1) Da ineficiência da prática: desde que centralizou-se na intervenção 

terapêutica, descuidando-se da prevenção da ocorrência, o que levou inevitavelmente 

ao encarecimento da atenção médica e à redução do seu rendimento. A medicina 

curativa para o discurso nascente caracteriza-se pela ausência de racionalidade; 

2) Da especialização crescente da medicina: que fez com que o homem fosse 

cada vez mais reduzido a órgãos e estruturas, perdendo-se completamente a noção 

de sua totalidade. Para o discurso preventivista, este fato levou a desenvolvimento de 

uma prática instrumental e ao desaparecimento do humanismo médico. 

 3) Do conhecimento médico desenvolvido com um enfoque 

predominantemente biológico: deu-se margem para o surgimento de um novo espaço 

de crítica à prática médica, quando se percebeu a dominação biológica em uma área 

do conhecimento que se afirmava tridimensional (bio-pscico-social) e, portanto, exigia 

uma abordagem multidisciplinar  

4) Das relações da medicina com a comunidade: pois a medicina curativa, 

realizada dentro de um contexto de interesses puramente individualista, desvinculou-

se dos reais problemas de saúde da população. 

 5) Da educação médica que dominada pela ideologia curativa: estava 

formando profissionais que não atendiam às necessidades de atenção médica das 

comunidades. Esse problema agravava-se para os países subdesenvolvidos, que 

estavam formando médicos segundo os padrões dos países desenvolvidos e que, 

portanto, eram estranhos ao seu próprio meio social.   

Além disso, a base conceitual do movimento da medicina preventiva foi 

sistematizada no livro de Leavell & Clark “Medicina Preventiva” (1976), cuja primeira 

edição surge em 1958. Podemos destacar alguns pontos como principais 

características desse modelo/movimento:  

1) A “tríade ecológica” que define o modelo de causalidade das doenças a partir das 

relações entre agente, hospedeiro e meio-ambiente; 

 2) O conceito de história natural das doenças definido como 
 

 todas as interrelações do agente, do hospedeiro e do meio ambiente 
que afetam o processo global e seu desenvolvimento, desde as 
primeiras forças que criam o estímulo patológico no meio ambiente ou 
em qualquer outro lugar (pré-patogênese), passando pela resposta do 
homem ao estímulo, até às alterações que levam a um defeito, 
invalidez, recuperação ou morte (patogênese) (Leavell& Clarck, 1976, 

p. 15); 
 

 3) O conceito de prevenção definido como “ação antecipada, baseada no 

conhecimento da história natural a fim de tornar improvável o progresso posterior da 

doença” (Leavell& Clarck, 1976, p.17). 
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Percebemos, concordando com Arouca (2003) alguns avanços na proposta 

trazida pelo discurso preventivista que tendia a demarcar a idéia de multicausalidade 

das doenças através do modelo agente-hospedeiro-meio supondo uma ampliação do 

enfoque da doença para além dos hospitais e reconhecendo os usuários em qualquer 

fase da vida e a família e a comunidade como elementos partícipes do processo 

saúde-doença. 

Por outro lado, a MP acaba por não enfrentar os problemas que apreende o 

que constitui o chamado “dilema preventivista” discutido e fundamentado por Arouca 

(2003). Esse dilema se define pelo fato de que o movimento finda por desconsiderar o 

social chegando inclusive a mistificá-lo e despolitizá-lo - numa lógica de neutralizar o 

conceito de “classe” - e abstrair a causalidade estrutural da sociedade propondo uma 

idéia de causalidade reducionista, com base no movimento de causa-efeito.  

O discurso preventivista acaba sendo disseminado em várias universidades do 

mundo via departamentos de MP que começam a surgir na década de 1960 e 

propunham a criação de programas em pequenas comunidades, através dos centros 

de saúde-escola. 

Nesta mesma década, o arsenal discursivo da MP será resgatado com mais 

força pelo movimento de Medicina Comunitária (MC) que também surge nos EUA e 

adiciona ao movimento de MP os preceitos de integração docente-assistencial, 

participação da comunidade e regionalização (PAIM, 1999). Esse movimento se 

baseia na implantação de centros comunitários de saúde, destinados a efetuar ações 

preventivas e prestar cuidados básicos de saúde à população residente em áreas 

geograficamente delimitada. 

Para além dessas questões mais operacionais a MC, na perspectiva de Merhy 

e Franco (2007), possuía uma funcionalidade essencial para os mecanismos de 

amenização dos conflitos de classe que naquele contexto ganhavam evidencia. Para 

os autores a MC fez parte das estratégias de “guerra à pobreza” no contexto de 

Guerra Fria, pautando-se na idéia de “integração” dos “excluídos”.   

Os elementos estruturais que compõem esse modelo são, de acordo com Silva 

Júnior (2006):  

1) coletivismo restrito: de certa forma, o modelo resgata a concepção de 

individuo trazida pela medicina flexineriana; neste, a preocupação com a saúde de 

grupos populacionais era pautada em uma noção de comunidade (de coletivismo) 

restrita aos limites da comunidade local  isolada dos contextos sociais mais amplos;  

2) integração de atividades promocionais, preventivas e curativas: com a 

tentativa de tornar o atendimento médico mais eficaz e eficiente,  a Medicina 
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Comunitária procura reintegrar o ato médico. Porém, a recomposição do processo 

saúde-doença faz-se apenas reconhecendo-se o seu caráter natural, a-histórico, 

desarticulando-se da prática médica da sociedade; 

3) desconcentração de recursos: a organização dos serviços ocorre de forma 

hierarquizada. Determina-se em nível primário, abrangente, localizado o mais próximo 

possível do local de moradia e de trabalho das populações, assim, essa 

hierarquização tem suas bases no perfil das necessidades observadas em 

determinado tempo e lugar; 

4) tecnologia adequada: pretende dar conta da “inflação médica”, introduzida 

pelo padrão de incorporação tecnológica da medicina flexneriana. Assim, de acordo 

com a Organização Mundial de Saúde (OMS) (1979) que estabelece que para todos 

os níveis do Sistema de Saúde era necessário proceder uma análise crítica de seus 

métodos, técnicas, equipamentos e drogas, visando a exclusiva utilização de 

tecnologias comprovadamente úteis e financeiramente acessíveis, tanto que a MC 

adota uma tecnologia simplificada se comparada à biomedicina. A integração entre 

Instituições de ensino e os Serviços de Saúde passa, portanto, a ser estimulada, 

porém a dualidade do sistema é reproduzida: de um lado, o Hospital Universitário, 

onde se prende medicina para quem pode pagar e, de outro, onde se aprende 

“medicina para os pobres”, ou seja os serviços públicos de saúde; 

5) inclusão de práticas médicas alternativas: buscando uma maior eficácia e 

aceitação junto a população, buscou-se reincorporar formas alternativas, acadêmicas 

e populares de medicina; 

6) utilização de equipes de saúde: aqui ocorre uma reestruturação do trabalho 

médico e incorporação de pessoal de nível universitário e auxiliares de menor 

escolaridade o que não implicou na diluição do saber e pratica médicos que 

prosseguem sendo médico-centrados; 

7) participação comunitária: é encarada como uma forma de envolver a 

comunidade na solução de seus problemas, canalizando mais recursos, dela própria;  

 

O marco teórico da MC foi a conferencia de Alma Ata (1978) que também 

consagra a APS5 como estratégia de saúde pública (BUSS, 2002). A relação entre 

                                                           
5
 A APS já havia sido discutida em 1920 na Inglaterra quando a Associação de Médicos 

Estatais propõe um processo de regionalização e democratização da atenção a saúde no pais. 
Tais propostas foram reunidas no Relatório Dawson cuja essência idealizava uma rede de 
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ambas estabeleceu-se no sentido de que a MC, de acordo com Viana e Fausto (2005), 

instrumentalizou e fundamentou a APS através da implementação de programas 

docente-assistenciais como parte do movimento de Integração Docente Assistencial 

(IDA)6 e como prestador de serviços abrangentes, os centros de saúde, já demarcados 

desde 1920 com o Relatório Dawson. Sobre APS e os novos debates originados na 

década de 1970, discorreremos a seguir.  

 

1.1.1.2 Atenção Primária à Saúde (APS) e Nova Promoção à Saúde (NPS) 

 
A concepção moderna de Atenção Primária à Saúde (APS) moderna surgiu no 

Reino Unido, em 1920. Dowson, ministro da Saúde na Inglaterra, aproximou-se dos 

conceitos mais atuais de APS ao definir o Centro de Saúde7 como a instituição 

encarregada de oferecer atenção médica no nível primário.  

Descrita no Relatório Dawson preconizou a organização do sistema de serviços 

de saúde em três níveis: os centros primários de atenção à saúde, os centros 

secundários de atenção à saúde e os hospitais de ensino. O Relatório descreveu as 

funções de cada nível de atenção e as relações que deveriam existir entre eles e 

constituiu a base da regionalização dos serviços de saúde e dos sistemas de serviços 

de saúde, passando a influenciar a organização desses sistemas em vários países do 

mundo. Assim, os problemas de saúde que não pudessem ser solucionados pelo 

médico generalista nos centros de saúde primários seriam encaminhados para os 

centros de saúde secundários, que contam com especialistas, ou para os hospitais. 

Previa-se ainda a cobertura para toda a população e a indissociabilidade entre ações 

curativas e preventivas (FAUSTO; MATTA, 2007; GIOVANELLA; MENDONÇA, 2008) 

O fato central é que o Relatório se contrapunha ao modelo curativo flexineriano 

de atenção individual, o qual se movia por preocupações com os elevados custos, a 

crescente complexidade da atenção médica e a baixa resolutividade (FAUSTO; 

MATTA, 2007). 

                                                                                                                                                                          
serviços organizada, regionalizada e hierarquizada a qual não foi implementada de imediato, só 
sendo resgatada na década de 1970, conforme estamos sinalizando.   
6
 O movimento IDA envolveu a ideia de quebrar a resistência dos estudantes à abordagem 

epidemiológica e social, inserindo o estudante no serviço através de atividades de extensão. A 
inserção do ensino no serviço deu-se de modo acelerado, principalmente nos anos 70, quando 
estágios práticos eram realizados em centros de saúde e hospitais. No entanto, essas 
estratégias não chegaram a modificar o ensino hospitalocêntrico e a prática fragmentada em 
inúmeras especialidades (FEUERWERKER; MARSIGLIA, 1996). 
7
 Foi durante a segunda e a terceira décadas do século XX, numa tentativa de aproximar a 

saúde da população, as autoridades sanitárias desenvolveram os conceitos de distrito sanitário 
e de centros de saúde. Essas duas concepções foram colocadas em prática em diversos 
países. Nos Estados Unidos da América (EUA), entre 1910 e 1995, tendo em vista a 
necessidade de relacionar os serviços de saúde com a população de uma área definida, foi 
proposto como o lócus de administração o Centro de Saúde.   
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Porém, a demarcação da atenção primária à saúde como uma doutrina 

universal ocorreu na Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, 

realizada em Alma-Ata, em 1978. 

Da conferência de Alma Ata (1978) destaca-se que a saúde, entendida como 

estado de completo bem- estar físico, mental e social, e não simplesmente a 

ausência de doença ou enfermidade, é um direito humano fundamental, e que a 

consecução do mais alto nível possível de saúde é a mais importante meta social 

mundial, cuja realização requer a ação de muitos outros setores sociais e 

econômicos, além do setor saúde.  

Além disso, Alma Ata, polemiza e denuncia que a chocante desigualdade 

existente no estado de saúde dos povos, particularmente entre os países 

desenvolvidos e em desenvolvimento, assim como dentro dos países, é política, 

social e economicamente inaceitável e constitui, por isso, objeto da preocupação 

comum de todos os países. 

Na Conferência, propõe-se uma definição de APS, ou seja: 

 

La atención primaria de salud es la asistencia sanitária esencial 
basada en métodos y tenologías prácticos, científicamente fundados 
y socialmente aceptables, puesta al alcance de todos los indivíduos y 
familias de la comunidad mediante su plena participación y a um 
coste que la comunidad y el país puedan soportar, en todas y cada 
uma de las etapas de su desarrollo con um espíritu de 
autorresponsabilidad y autodeterminación. La atención primaria forma 
parte integrante tanto del sistema nacional de salud, del que 
constituye la función central y el núcleo principal, como del desarrollo 
social e econômico global de la comunidad. Representa el primer 
nivel de contacto de los indivíduos, la família y la comunidad con el  
sistema nacional de salud, llevando lo más cerca posible la atención 
de salud al lugar donde residen y trabajan las personas, y constituye 
el primer elemento de un proceso permanente de asistencia sanitaria” 
(OMS, 1978, p.4). 

 

A declaração de Alma Ata definiu que a APS deveria ser orientada de acordo 

com os principais problemas sanitários apresentados pela comunidade e realizar 

ações e serviços que pudessem refletir e agir sob as condições econômicas e os 

valores sociais de cada pais, variando segundo as suas especificidades. 

Segundo Starfield (2002), Vouri (1984) e Andrade, Barreto, Bezerra e Silva 

(2006), pode-se conceituar APS como o nível de um sistema de saúde que oferta a 

entrada de um sistema de saúde para todas as necessidades e problemas, ou seja, 

para todas as situações de saúde (exceto as incomuns) e coordena ou integra a 

atenção fornecida em algum lugar ou por terceiros, em geral, fornece atenção à 

pessoa e não a enfermidade. Além disso, é o tipo de atenção a saúde que organiza e 
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racionaliza o uso de todos os recursos, tanto básicos como especializados, 

direcionados para a promoção, manutenção e melhoria da saúde.  

Para ilustrarmos de forma clara qual o impacto que a APS trouxe em relação a 

atenção médica convencional recorremos ao seguinte quadro conformando os estudos 

de Starfield (2002) em diálogo com Vouri (1984): 

 

 

CONVENCIONAL  ATENÇÃO PRIMÁRIA  
ENFOQUE  
Doença  
Cura  

Saúde  
Prevenção, atenção e cura 

CONTEÚDO 
Tratamento 
Atenção por episódio  
Problemas específicos 

Promoção da saúde 
Atenção comunitária  
Atenção abrangente  

ORGANIZAÇÃO  
Especialistas  
Médicos  
Consultório individual  

Clínicos gerais 
Grupos de outros profissionais  
Equipe  
 

RESPONSABILIDADE  
Apenas setor de saúde  
Domínio pelo profissional  
Recepção passiva  

Colaboração intersetorial 
Participação da comunidade 
Autorresponsabilidade  
 

Quadro 3. Diferenças entre atenção médica convencional e atenção primária a saúde  

 
 

Depreende-se deste resumo que a APS é uma forma (recente) de inverter uma 

tendência historicamente afirmada de priorizar ações curativas fragmentadas, 

desintegradas e centradas no papel hegemônico do médico para uma abordagem 

preventiva e promocional integrada com outros níveis de atenção e desenvolvida de 

forma coletiva com outros profissionais (STARFIELD, 2002; VOURI, 1984; ANDRADE, 

BARRETO, BEZERRA e SILVA, 2014).  

O componente de participação da comunidade daí decorrente foi bem exposto 

por Lago e Cruz (2001) que enfatizaram seu caráter flexível, por ser um primeiro 

contato entre pacientes e equipe a um custo adequado e sustentável, bem como o fato 

de esta se organizar em coordenação com os demais níveis da rede sanitária, para 

proteger, restaurar e reabilitar a saúde dos indivíduos, sem excluí-los, supondo a 

participação destes, mediante um pacto social, por sua vez não descriminando grupos 

humanos por sua condição econômica sociocultural, de raça ou sexo. Mas a sua 

definição e operacionalização nos diversos países não é a mesma e várias inflexões 

ao seu conjunto essencial de valores são registradas. Vejamos a sucessão de fatos 

presentes na sua construção e espraiamento.   

Ainda na declaração final de Alma Ata a APS é considerada uma estratégia 

para ampliar a cobertura dos sistemas nacionais de saúde e, como consequência, 
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alcançar as metas do “Saúde Para Todos no Ano 2000” (STP 2000), programa 

anteriormente proposto pela OMS em 1976. 

Declaração foi contundentemente criticada por várias agências internacionais e 

a OMS enfrentou resistências econômicas e políticas, pois a proposta da APS 

defendida em Alma-Ata e preconizada no SPT 2000 não condizia com os interesses, 

por exemplo, da indústria de leite e de medicamentos, uma vez que defendia o 

aleitamento materno e o fornecimento gratuito e até mesmo a fabricação de 

medicamentos essenciais em países menos desenvolvidos (MATTA, 2005). 

O resultado mais imediato dessas críticas foi a realização em 1979 da 

Conferência de Bellagio, na Itália, organizada, pela Fundação Rockefeller, na qual se 

defendia que dever-se-ia adotar uma noção seletiva, através de pacotes de 

intervenções de baixo custo para combater as principais morbidades dos países 

pobres (GIOVANELLA, MENDONÇA, 2008). 

Foi em 1980, o Conselho Diretivo da Organização Pan-Americana da Saúde 

aprovou, para as Américas, as estratégias para alcançar a SPT 2000, porém, é 

importante situar, de acordo com Vasconcelos (2013) e Fausto e Matta (2007), que em 

meio a essas tensões que, inclusive, perpassam os anos 1980 e 1990, entre a 

concepção de APS ampliada, a qual estaria prevista no documento resultante de Alma 

Ata e a restrita, ou seja, a defendida pelos organismos multilaterais, é esta última 

assume a direção do debate e das propostas, sendo abertamente instrumental às 

idéias neoliberais em curso, com esse propósito, diversas experiências de APS em 

sentido restrito foram desenvolvidas em países periféricos, através de programas de 

extensão de cobertura. Ou seja, o resultado dessas polêmicas foi favorável às 

concepções de atenção primária seletiva. 

Para melhor compreensão destas várias concepções recorremos aos estudos 

de Vouri (1984;1985) Mendes (1999; 2002) e  Unger e Killingsworth (1986). Vejamos.  

Para Vouri (1984), quando a Organização Mundial da Saúde propôs sua 

agenda para operacionalização das metas acordadas em Alma-Ata, os países 

industrializados já as haviam alcançado em grande parte, enquanto a maioria dos 

países em desenvolvimento ainda estavam longe de atingi-las. Para o analista, isso 

gerou problemas de conceituação e implementação. 

De acordo com Mendes (2002), a APS apresenta três interpretações: atenção 

primária seletiva, a atenção primária como nível primário do sistema e a atenção 

primária como estratégia de reorganização do sistema de serviços na saúde: 
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Interpretação Características 

 

 

Atenção seletiva 

APS é apresentada como um programa 
específico a populações e regiões 
mais pobres, sendo que a essas é oferecida 
um conjunto de tecnologias 
simples e de baixo custo, praticada por 
pessoal de baixa qualificação 
profissional, sem possibilidade de referência a 
níveis de maior complexidade 

 
 
 

Nível primário do sistema de serviços de 
saúde 

APS como um modo de organizar e fazer 
funcionar a porta de entrada do 
sistema, baseando suas ações para os 
problemas mais comuns apresentados 
por aquela comunidade buscando ainda 
minimizar os custos econômicos, 
mas essa modalidade de atenção se dá de 
forma restrita ao primeiro nível. 

 
 
 
 

Estratégia de organização do sistema de 
serviços de saúde 

APS como uma forma singular de apropriar, 
recombinar, reorganizar e reordenar os 
recursos do sistema para satisfazer as 
necessidades, demandas e representações 
da população, o que implica a articulação da 
APS em um sistema que possibilitasse 

referências e contra‐referências, ou seja, um 
sistema integrado de serviços de saúde. No 
nosso entendimento, a interpretação correta 
para APS 

Quadro 4: Interpretações sobre APS Fonte: Mendes (2002) 

 

Concordamos com o autor quando afirma que essas interpretações 

decodificadas em intervenções em saúde são encontradas, em vários países e, até 

mesmo, convivem dentro de um mesmo país, como é o caso do Brasil, conforme 

analisaremos no decorrer do nosso percurso.  

Ainda para Mendes (2002) o correto entendimento do conceito da atenção 

primária à saúde vai dar-se pelo conhecimento e operacionalização de seus princípios 

ordenadores, e consequentemente, só haverá uma atenção primária de qualidade 

quando esses seis princípios estiverem sendo obedecidos, em sua totalidade. Tais 

princípios a serem obedecidos, elencados por Starfield (1992), são: o primeiro 

contacto, a longitudinalidade, a integralidade, a coordenação, a focalização na família 

e a orientação comunitária, onde: 

 

o primeiro contato implica a acessibilidade e o uso de serviços para 
cada novo problema ou novo episódio de um problema para os quais 
se procura atenção à saúde.  
A longitudinalidade implica a existência do aporte regular de cuidados 
pela equipe de saúde e seu uso consistente ao longo do tempo, num 
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ambiente de relação mútua e humanizada entre equipe de saúde, 
indivíduos e famílias.  
A integralidade implica a prestação, pela equipe de saúde, de um 
conjunto de serviços que atendam às necessidades mais comuns da 
população adscrita, a responsabilização pela oferta de serviços em 
outros pontos de atenção à saúde e o reconhecimento adequado dos 
problemas biológicos, psicológicos e sociais que causam as doenças.  
A coordenação implica a capacidade de garantir a continuidade da 
atenção, através da equipe de saúde, com o reconhecimento dos 
problemas que requerem seguimento constante.  
A focalização na família implica considerar a família como o sujeito da 
atenção o que exige uma interação da equipe de saúde com esta 
unidade social e o conhecimento integral de seus problemas de 
saúde.  
A orientação comunitária implica o reconhecimento das necessidades 
familiares em função do contexto físico, econômico, social e cultural 
em que vivem, o que exige uma análise situacional das necessidades 
de saúde das famílias na perspectiva da saúde coletiva. 

 

Se a Conferência de Alma Ata pode ser considerada um marco fundamental 

para a discussão sobre a APS, além disso, depreende-se da literatura que a mesma 

também é marco para os debates em torno da chamada NPS (VASCONCELOS, 

2013). 

Sobre o debate em torno da PS, é preciso resgatar, o Relatório Lalonde (1974), 

documento que - anterior a Conferência Alma Ata - uma vez divulgado, gestou 

formalmente o “movimento” de PS. Tal movimento inicia-se, portanto, no Canadá, a 

partir dos anos 1970. 

 Vale destacar, que esse não foi o primeiro momento em que a expressão 

“promoção da saúde” surge; basta relembrarmos que em Laevel e Clark e sua História 

Natural da Doença, a promoção da saúde já aparece na prevenção primária, como 

medida destinada a aumentar a saúde e o bem-estar geral. Porém, a primeira vez em 

que esta expressão foi utilizada foi em 1945 pelo canadense Henry Sigerist, um 

médico historiador que definiu quatro tarefas à medicina, quais sejam: a promoção de 

saúde, a prevenção de doenças, o tratamento dos doentes e a reabilitação. O médico 

afirmava que “la salud se promueve proporcionando condiciones de vida decentes, 

buenas condiciones de trabajo, educación, cultura física y descanso” (Sigerist apud 

Terris, 1992, p. 38) 

Esta concepção pode ser entendida como a concepção original de promoção da 

saúde, a qual, demarcando os fatores gerais de determinação da doença, já não 

chega nem ao Relatório Lalonde quando uma concepção restrita que privilegiou 

fatores particulares foi incorporada (TERRIS, 1992). 

Tido como um marco histórico no campo da Saúde Pública, por questionar 

oficialmente o impacto e o custo elevado dos cuidados médicos na saúde (e, de certo 

modo, questionar o poder da medicina na resolução de problemas de saúde. Propõe-
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se, nesse marco uma Saúde Pública nova ou Nova Saúde Pública8. Portanto, um 

ponto central presente em Lalonde é a introdução de mudanças no ambiente (enfoque 

estruturalista), além de mudanças no comportamento das pessoas (enfoque do estilo 

de vida) poderia reduzir significativamente a morbidade e a morte prematura. Como 

resultado deste relatório, o governo canadense altera a ênfase de sua política de ação 

social, afastando da prevenção e tratamento de doenças, de acordo com as premissas 

da fase anterior da saúde pública, em favor da promoção da saúde (CANDEIAS, 

1998).  

Suas repercussões, nesse sentido, 

 

podem ser identificadas na concepção orientadora das práticas de 
promoção de saúde ao longe da década de 1970 que, em sua 
maioria, tiveram seu foco restrito à modificação de hábitos, estilos de 
vida e comportamentos individuais não saudáveis, entre os quais o 
fumo, a obesidade, a promiscuidade sexual e o abuso de substancias 
pscicoativas. Tal abordagem centrava-se na prevenção de doenças 
crônico-degenerativas, problema prioritário nos países desenvolvidos 
(SÍCOLI; NASCIMENTO, 2003, p. 103). 

 

A responsabilização individual e a culpabilização são, portanto, consequências 

dessa abordagem, onde aos governos e formuladores de políticas um propõe-se um 

processo de desresponsabilização (CERQUEIRA, 1997), nem sempre evidente. As 

idéias do canadense chegam a diversas partes do mundo contando com a influencia 

da OMS. 

Das críticas realizadas por Labonte (1996) apreende-se três paradigmas que 

caracterizam os problemas do citado Relatório. De acordo com o autor seria 

necessário atuar sobre as condições sociopolíticas e econômicas para promover a 

saúde, considerando que  

 

La pobreza, la precariedad del empleo y la contaminación 
desempeñan un papel cada vez mayor en los problemas de salud de 
nuestra sociedad y estamos empezando a comprender que ni los 
estilos de vida ni la epidemia actual de enfermidades crónicas pueden 
considerarse como hechos aislados y separados de nuestras 
estructuras políticas, sociales, económicas e industriales. (Labonte, 
1996a, p.153) 
 
 

 Segundo, o referido autor esta seria à direção seguida pelos profissionais de 

Saúde Pública que se filiam a NPS que se coloca atenta aos fatores estruturais com 

vistas a ampliação do marco referencial da promoção da saúde a qual assume a 

saúde como produção social. Desse modo, representa uma nova maneira de 

                                                           
8
 Westpahl (2000) afirma que essa nova saúde pública advém do reconhecimento de que tudo 

que existe seja produto da ação humana em contraposição à hegemonia da terapêutica.  
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interpretar as necessidades e ações de saúde, não mais como uma perspectiva 

unicamente biológica e individual, mas contextual e coletiva (PEREIRA et al, 2000).  

Já como marco mais específico da NPS está a “Primeira Conferência 

Internacional sobre Promoção da Saúde” (1986) em Ottawa, Canadá, na qual se 

afirma que o contexto social é um importante determinante da saúde, posto que molda 

o comportamento individual, influenciado pela questão de classe social (FERREIRA; 

BUSS, 2002).  

Em meados da década de 1980 tornou-se necessário a atualização do 

Movimento de Promoção à Saúde propondo uma superação dos limites teóricos e 

práticas do projeto behaviorista discordando da ênfase posta pela mesma na 

intervenção, que visa a transformar hábitos de vida e de inculpação dos indivíduos por 

comportamentos cujas causas encontram explicação no entorno social. Em linha de 

continuidade com Alma Ata é formulada a vertente socioambiental também 

denominada de Nova Promoção à Saúde. 

Assim, a NPS é uma perspectiva sócio-ambiental, que se coloca nos limites 

teóricos e práticos da perspectiva behaviorista, onde ao mesmo tempo em que 

discorda da mesma partilha com ela a crítica ao paradigma biomédico e a necessidade 

de ampliar o entendimento do processo saúde/doença (CARVALHO, 2005).  

Para Carvalho (2005), essa corrente propõe que os serviços procurem atender 

às necessidades dos indivíduos na sua totalidade e que sejam capazes de dar 

resposta às diferenças culturais porventura existentes.  

A carta de Ottawa, inspirada pelos princípios da declaração de Alma Ata (1978) 

e pela meta de “Saúde para todos no ano 2000” “supone la síntese de los enfoques 

orientados havia las causas generales y particulares de la promoción de la salud” 

(TERRIS, 1992, p. 41). 

Na conferência, A PS é conceituada como: 

 

O processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria de 

sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no 
controle deste processo. Para atingir um estado de completo bem-
estar físico, mental e social os indivíduos e grupos devem saber 
identificar aspirações, satisfazer necessidades e modificar 
favoravelmente o meio ambiente. A saúde deve ser vista como um 
recurso para a vida, e não como objetivo de viver. Nesse sentido, a 
saúde é um conceito positivo, que enfatiza os recursos sociais e 
pessoais, bem como as capacidades físicas. Assim, a promoção da 
saúde não é responsabilidade exclusiva do setor saúde, e vai para 
além de um estilo de vida saudável, na direção de um bem-estar 
global (BRASIL, 2002, p.20).  
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Destacamos ainda que dentre os campos de ação da promoção de saúde, 

presentes na carta, estão o estabelecimento de políticas públicas favoráveis à saúde, 

a criação de ambientes propícios, o fortalecimento da ação comunitária, o 

desenvolvimento de habilidades pessoais e a reorientação dos serviços sanitários. 

Demarcamos aqui o surgimento da noção de Políticas Públicas Saudáveis – PPS9, 

sobre a qual discutiremos mais adiante. 

Após a Conferencia de Ottawa, seguiram-se diversas conferencias tais como, 

as realizadas em: Adelaide (1998); Sundsvall (1992); Port of Spain (1993); Jacarta 

(1997); México (2000); Bangkok (2005); Nairóbi (2009)10. Tais conferências debatem 

PS e difundem seus princípios, sobre os quais discorreremos a partir de agora. 

A concepção holística, como um dos princípios da PS, pressupõe a 

compreensão ampliada de saúde assumida pela OMS, onde o campo da PS deveria 

enfatizar a determinação social, econômica e ambiental mais do que simplesmente a 

biológica da saúde (SÍCOLI; NASCIMENTO, 2003). 

Conforme afirmado em Ottawa, a promoção objetiva a garantia do acesso 

universal à saúde e está afinada com os princípios de justiça social. Nesse sentido, 

alcançar a consiste em eliminar as desigualdades desnecessárias que restringem as 

oportunidades de acesso ao direito de bem-estar, assim, alcançar a equidade é um 

dos focos da promoção (BRASIL, 2002; SÍCOLI; NASCIMENTO, 2003; 

VASCONCELOS, 2013 ). 

Sobre Intersetorialidade, entendida como outro princípio da promoção da saúde 

lembramos Luciano Junqueira, Inojosa e Komatsu (1997, p. 24) quando afirmam:  

 
Intersetorialidade é entendida como a articulação de saberes e 
experiências no planejamento, realização e avaliação de ações, com 
o objetivo de alcançar resultados integrados em situações complexas, 

visando um efeito sinérgico no desenvolvimento social.  
 

Do princípio que pressupõe as chamadas ações multi-estratégicas, depreende-

se, conforme apontam Sícoli e Nascimento (2003), o envolvimento de diferentes 

disciplinas à combinação de métodos e abordagens variadas, incluindo o 

                                                           
9
 A noção de PPS passa a ser difundida, inclusive pelos debates nas conferências 

internacionais em que se destaca a vinculação entre as políticas sociais e econômicas, 
expressa a necessidade de assegurar a participação democrática no processo de formulação 
de políticas, chama a atenção para a responsabilização compartilhada entre o setor público e o 
setor privado, incorpora a proposta de estabelecimento de parcerias entre os diversos setores 
e enfatiza a capacidade de as pessoas e grupos se mobilizarem e se organizarem para o 
desencadeamento de ações políticas coletivas voltadas à intervenção sobre os determinantes 
da saúde em diferentes contextos e territórios (Buss, 2003). 
10

 Conforme Ferreira e Buss (2002) a sequência desses eventos traz a tona a relação os 
conceitos de Promoção da Saúde, Cidades Saudáveis, Intersetorialidade. Desenvolvimento 
Sustentável e Atenção Primária à Saúde. 
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desenvolvimento de políticas, mudanças organizacionais, educacionais, lesgislativas, 

etc. Assim, a política de promoção conforma diversas abordagens ditas 

complementares que incluem, por exemplo: legislação, medidas fiscais, taxações e 

mudanças organizacionais (BRASIL, 2002). 

O princípio de sustentabilidade, tem como premissa a constatação de que o 

desenvolvimento da qualidade de vida e saúde deve estar atrelado a preservação da 

sustentabilidade do meio ambiente (BRASIL, 2002). Ressaltamos conforme Jacobi 

(1999) que a problemática da sustentabilidade vem ganhando relevo e que embora 

implique na necessária interpelação entre justiça social, qualidade de vida, equilíbrio 

ambiental também se associa a premissa de garantia de sustentação econômico-

financeira e institucional.  

Por fim, empoderamento e participação social são apontados como princípios-

chave, onde empoderamento pode ser entendido como um processo de capacitação 

dos indivíduos e da comunidade para assumirem um maior controle sobre os fatores 

que afetam a saúde e participação social, supõe um envolvimento dos membros da 

comunidade, formuladores de políticas, profissionais de saúde e demais setores na 

processo de definição de prioridades, implementação e avaliação das iniciativas 

(WHO, 1998).  

Aqui é importante demarcarmos a importância de se promover sistemas que 

garantam e reforcem a participação social e a superação das iniquidades de poder 

ainda vigentes de modo a ampliar as informações na perspectiva dos direitos e 

garantir a capacidade de controle por parte da população; supõe, portanto, uma 

democratização dos serviços, e não somente uma transferência de poder do 

“empoderador” para o “empoderado”, resguardado o caráter conflitante presente nessa 

relação, onde é evidente que os representantes do Estado, que moldam a noção de 

PS baseada na perspectiva de empoderamento, não possuem o interesse de capacitar 

os indivíduos para contestarem o Estado. 

Portanto, a noção de empoderamento é compreendida aqui não como uma 

forma de consolidar a ação coletiva contra as estruturas de poder e sim como uma 

estratégia promover o consenso (VASCONCELOS 2013), passando, inclusive pela 

noção de se buscar soluções nos indivíduos para problemas que são coletivos. 

Por outro lado, é necessário chamarmos a atenção para importância da 

compreensão por parte dos usuários acerca dos Determinantes Sociais de Saúde 

(DSS) em uma perspectiva crítica com o intuito de possibilitar uma maior 

interpretação sobre o processo saúde-doença e participação dos mesmos na 

formulação e desenvolvimento das ações em saúde.  
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Ressalte-se que tais princípios, estão sujeitos a um emaranhado de conflitos 

que expressam interesses diferenciados e posições de classe bem definidos. Assim, 

nos apoiando nos estudos de Carvalho (1996), constatamos posicionamentos díspares 

em torno da NPS. Registramos aqui dois posicionamentos centrais: 

 O primeiro afirma o caráter progressista da Nova Promoção à Saúde, 

considerando que tal projeto representa um esforço de atualização dos compromissos 

com o bem comum, a equidade social e os princípios democráticos da "tradição" da 

Saúde Pública (CARVALHO, 1996).  

O ideário da promoção à saúde, o qual tente a articular o tema da saúde com 

os temas da condição e qualidade de vida, estando associada a valores como 

qualidade de vida, saúde, solidariedade, equidade, democracia, cidadania, 

desenvolvimento, participação e parceria, entre outros, representa uma estratégia 

promissora para enfrentar os múltiplos problemas de saúde que afetam as populações 

humanas e seus entornos, (BUSS, 2000). 

O segundo grupo de opiniões, de acordo com Carvalho (2005) é representado 

por autores que, sem deixar de reconhecer contribuições pontuais deste projeto, 

consideram que os discursos da promoção da saúde e da evitação de riscos parecem 

implicitamente refletir a ótica das formações neoliberais, individualistas, que gera 

grupos de indivíduos entregues a si próprios e à preocupação com o desempenho 

baseado em condições individuais que sustentem uma identidade frágil, povoada cada 

vez mais por um imaginário composto por elementos vinculados a "questões de 

saúde". 

Tais visões expressam uma particularidade da Nova Saúde Pública e, nela, da 

NPS que perpassada por ambiguidades nos revelam as contradições ainda insistentes 

no campo da saúde. Um dado que nos traz um sinal expressivo disso é o fato de que 

embora o ideário da NPS tenha surgido nos debates sanitários passa a ter influencia 

de agências multilaterais fora do setor saúde, a citar Banco Mundial (BM), Fundo 

Monetário Internacional (FMI) e a Organização Mundial do Comércio (OMC).  

 Julgamos ser necessário sinalizar aqui que, na atualidade, momento em que a 

preocupação com a promoção e valorização da saúde é tão disseminada, não se pode 

perder de vista que há um imbricamento disso com os processos de afirmação e 

legitimação do atual bloco histórico (VASCONCELOS, 2013) 

Assim, conforme aponta Vasconcelos (2013) a adoção do discurso promocional 

pelos organismos multilaterais estabelece profundas relações com a crise financeira 

do setor sanitário11 e os interesses da “indústria do bem-estar”12. 

                                                           
11

 “Proveniente especialmente dos altos custos decorrentes da lógica biomédica, assim como 
das alterações epidemiológicas e demográficas” (VASCONCELOS, 2013, p. 121) 
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Além disso, nos diz a autora (VASCONCELOS, 2013, p. 121): 

 

também possui íntimas relações com busca de uma nova hegemonia, 
sob a regência do discurso do social-liberalismo: a responsabilização 
do indivíduo e o foco nos “estilos de vida” saudáveis; a afirmação de 
determinados valores, especialmente o “individualismo”; os discursos 
da equidade, da sustentabilidade, a concepção da saúde como 
elemento do desenvolvimento, etc. 

 

Portanto, todo esse movimento, portanto, que nos trouxe alguns avanços em 

torno dos questionamentos ao modelo biomédico, mas também acarretou retrocessos 

atrelados às investidas do capital, representadas pela atuação das agências 

multilaterais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
12

 De acordo com Silva e Gadea (2009) há um deslocamento da esfera da medicalização para 
a espera do consumo, traduzindo-se em produtos, bens e serviços centrados no trinômio: 
beleza, sexualidade e longevidade, tendo o culto ao corpo uma das suas manifestações. Para 
Kickbusch e Payne (2003) um indício evidente dessa revolução é a explosão da mídia que foca 
na saúde e bem-estar e no estilo de vida fitness. 
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AS EVIDÊNCIAS DE LIMITES NO MODELO DA BIOMEDICINA E MOVIMENTO DE 

REFORMA SANITÁRIA BRASILEIRA: AVANÇOS E RETROCESSOS 

 

Do que sinalizarmos sobre os questionamentos gestados internacionalmente 

ao modelo biomédico provém as bases para a as críticas no cenário nacional, estre as 

quais aquelas que se colocam como sustentáculo do Apoio Matricial. Esta relação, 

entre o que se desenvolveu a nível nacional e no resto do mundo, nos ajuda a 

compreender que o Brasil, embora sinalize especificidades, tem ampla relação com os 

ditames internacionais o que nos traz consequências, as quais, quando não criam 

resistências e contracorrentes, afirmam o caráter desigual e combinado do sistema 

capitalista.  

Trataremos, neste marco, das resistências e contracorrentes geradas em torno 

dos questionamentos ao modelo biomédico no Brasil, porém no interior do cenário 

mais geral que afirma o caráter anteriormente citado. Tais críticas basicamente se 

confundem com a construção do campo de SC e fazem parte dele. Vejamos, portanto, 

na trajetória da SC, onde estão situados esses questionamentos e quais foram os 

efeitos destes para a saúde no Brasil.  

Traçarmos essa trajetória, relembrando os estudos de Nunes (1994;2006), que 

subdivide a mesma em três fases13: 1) instauração do projeto preventivista na América 

Latina, também denominada de “pré-saúde coletiva”; 2) até o final dos anos 1970, 

momento em que não se isola os idéias preventivistas, mas se reforça a perspectiva 

de medicina social; e 3) a partir dos anos 1980 até a atualidade, período em que vai se 

estruturando o campo de SC.  

A fase inicial remonta aos anos 1950 e se configura como o berço de origem da 

SC. Nunes (1994) considera que esta fase - a fase de vigência do projeto preventivista 

- abarca um lapso temporal de cerca de quinze anos, iniciando na segunda metade 

dos anos 50, com as reuniões que se realizaram no Chile e México, onde já se 

diagnosticava a crise de uma determinada medicina, tanto em sua teoria, como  em 

sua prática.É nessa fase que se discute e se tenta implementar a idéia de um campo 

de saber e prática designado como Medicina Preventiva e Social (NUNES, 1994). 

De fato, projeto centrava sua crítica ao modelo biomédico, com base na 

formulação de propostas que apontavam para mudança no ensino e na formação 

médicas. É com essa convicção que Nunes (1994;2006) vai afirmar que a crítica 

                                                           
13

 “A divisão cronológica adotada é feita a partir de um conjunto de eventos que marcam uma 
mudança de perspectiva em relação ao social e ao coletivo, e mesmo sendo abordagens 
diferentes, que não podem ser confundidas, é possível encontrar no período mais recente 
aspectos das etapas anteriores” (NUNES, 1994, p. 2).  
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oriunda do projeto preventivista está associada muito mais ao projeto pedagógico, e 

não de forma direta à prática médica. 

 

Tanto assim, que o grande saldo desse período é a inclusão, no 
curso de graduação em medicina, de disciplinas e temas associados 
à epidemiología, ciências da conduta, administração de serviços de 
saúde, bioestatística. Procurava-se, dessa forma, ao criticar a 
biologização do ensino, calcado em práticas individuais e centradas 
no hospital, não somente introduzir outros conhecimentos, mas 
fornecer uma visão mais completa do indivíduo. A citada integração 
bio-psicossocial tem aqui as suas origens, e o modelo da medicina 
integral, numa apropriação da expressão "comprehensive 
medicine", aparece na versão latino-americana, colocando ênfase na 
medicina de família "integrada" no plano da comunidade (NUNES, 
1994, p. 3. grifos do autor) 

 

Além disso, foram criados os Departamentos de Medicina Preventiva e Social 

nas escolas médicas que mais tarde se tornariam um espaço onde fluíram novas 

críticas em um processo mais maduro de reflexões.  

Duas décadas após a origem do projeto preventivista que essas críticas 

começam a ser gestadas expondo que, dentre outros, expressando-se por via da 

medicina comunitária, tal projeto não galgou bons resultados. A própria Organização 

Pan Americana da Saúde, que havia estimulado sua difusão assume em 1974 que 

 

do ponto de vista estrutural, os objetivos do projeto haviam sido 
alcançados, com a introdução de disciplinas de medicina preventiva, 
mas que as reformas preconizadas não haviam se integrado no 
processo global da escola médica, e que a integração com a 
comunidade estava baseada em esquemas artificiais e desvinculados 
dos serviços existentes na comunidade (NUNES, 1994, p.9).  
 
 

Esta segunda fase, bem atrelada aos rumos que tomavam o cenário 

internacional14, é, portanto, claramente marcada pela crítica às formulações e práticas 

que nas décadas anteriores apresentaram julgamentos ao modelo biomédico, dentre 

elas a própria Medicina Preventiva (NUNES, 1994). 

Foi, portanto, na década de 1970 que emergiu a preocupação com a busca de 

alternativas ao modo como vinha se organizando as práticas de saúde no Brasil. Tal 

preocupação começa a ser vista entre os docentes dos Departamentos de Medicina 

Preventiva e Social, os quais sinalizavam os limites e possibilidades das propostas de 

ensino e da prática médica (TEIXEIRA, 2006). 

São tomados como pioneiros os estudos de Arouca (1975) “A Crítica a 

Medicina Preventiva” e de a tese de livre docência de Donnangello (1976), publicada 

no livro “Saúde e Sociedade” a qual forneceu subsídios para crítica à Medicina 

                                                           
14

 Relembre o leitor que, nesta fase já se discutia os caminhos da Medicina Preventiva.  
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Comunitária. É importante relatar, ainda, conforme Teixeira (2006), que essas estudos 

abriam as portas para a investigação dos determinantes do processo de trabalho em 

saúde bem como das formas da “Medicina Previdenciária”, as empresas médicas de 

“Medicina de Grupo” e as experiências alternativas que já começavam a se 

desenvolver naquela conjuntura.  

“Firmava-se, no desenvolvimento histórico que adotamos, o momento da 

medicina social propriamente dita” (NUNES, 2006, p. 24). Para Arouca, a Medicina 

Social era definida  

 

o estudo da dinâmica do processo saúde/doença nas populações, 
suas relações com estrutura de atenção médica, bem como das 
relações de ambas com o sistema social global, visando à 
transformação destas relações para a obtenção dentro dos 
conhecimentos atuais, de níveis máximos possíveis de saúde e bem-
estar das populações. (AROUCA, 1975, p. 108) 

 

Nesse contexto, Silva apud Arouca (1975) e Silva apud Nunes (2006;1994), 

discutindo a diferença entre os dois conceitos trouxe que alguns Departamentos de 

Medicina Preventiva passaram a adotar uma posição mais inovadora, uma posição de 

crítica construtiva da realidade médico-social e da prática da medicina, fundamentada 

bem mais no modelo de medicina social do que no modelo original de Medicina 

Preventiva. 

Vislumbrava-se a instauração de novas práticas e afirmava-se, nesse marco, a 

centralidade na problemática de saúde que, por sua vez, ganhava um pedestal muito 

peculiar: o qual tinha como base de sustentação os movimentos sociais, tanto o 

operário como o universitário. Nesse momento, já se moldava a problemática da 

saúde coletiva partindo da percepção de que prática médica estava em crise, já que 

era visível, especialmente no cenário latino-americano, que a medicina clínica não 

oferecia solução satisfatória para a melhoria das condições de saúde da coletividade. 

Abria-se o caminho para o estabelecimento de um salto qualitativo em termos de 

ensino e pesquisa que pudessem fortalecer ainda mais as discussões que, voltando-

se para a crítica ao modelo biomédico em suas várias dimensões (teórica, prática, 

ideológicas e políticas), apontavam para uma nova fase na história da saúde pública 

no Brasil. Aqui, é emblemática a criação dos primeiros cursos stricto e Lattu sensu15. 

Apoiados em bases marxistas, todo esse esforço acadêmico transfigurou-se 

em um acúmulo teórico que subsidiou a busca pela democratização da saúde que 

                                                           
15

Foram criados em 1970 na Faculdade de Saúde Pública da USP; em 1971 na Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto; em 1973 na Faculdade de Medicina da USP e na Faculdade de 
Medicina da Universidade Federal da Bahia; em 1974 iniciava-se o mestrado em medicina 
social do Instituto de Medicina Social na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que foi 
substituído pelo Mestrado em Saúde Coletiva em 1986. 
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“veio a constituir o eixo estruturante do processo de luta pela Reforma Sanitária 

Brasileira” (TEIXEIRA, 2006, p. 135).  

 Em linhas gerais, parte desses estudos estava concentrada no modelo médico-

assistencial ou modelo biomédico e apontava para os seus limites estruturais e sua 

clara vinculação aos interesses econômicos. Outro grupo centralizava suas análises 

nas limitações das propostas alternativas16 que estavam sendo implantadas, boa parte 

muito atrelada ao movimento em torno da Atenção Primária à Saúde que vinha sendo 

disseminado em diversos países do globo (TEIXEIRA, 2006). 

Concordamos com Teixeira (2006) quando afirma que, nesse contexto, pode-

se constatar uma diversidade de abordagens e propostas alternativas que se 

diferenciam em função de contextos, dos fundamentos teórico-conceituais adotados e 

das estratégias de mudança das práticas pré-existentes nas unidades de saúde e nos 

sistemas locais. 

A ideia mesmo de uma área denominada Saúde Coletiva é tratada, segundo 

Nunes (1994) em dois momentos, no ano de 1978: no I Encontro Nacional de Pós-

graduação em Saúde Coletiva, realizado em Salvador, Bahia e, na Reunião sub-

Regional de Saúde Pública da Organização Panamericana da 

Saúde/AssociaciónLatinoamericana de Escuelas de Salud Pública (OPAS/ALESP), 

realizada em Ribeirão Preto. O Objetivo era: 

 

redefinir a formação de pessoal para o campo da saúde. Para isso, 
sentia-se a necessidade da existência de uma instituição que 
pudesse congregar, através de uma associação, os interesses das 
instituições formadoras num momento em que se sentia o 
esgotamento de uma determinada orientação, a da saúde pública 
clássica e a da medicina social. Isto se concretiza em dezembro de 
1979, quando é criada a ABRASCO (NUNES, 1994, p. 11). 
 

 O autor referido (2006) alude que a fase de saúde coletiva (a terceira fase) 

cronologicamente coincide com as origens dessa instituição em 1979 que, juntamente 

com o CEBES (1976) formarão espaços de resistência e análise crítica da situação de 

saúde e das políticas sanitárias. 

O que marca essa terceira fase são atividades, que se voltam para a 

construção do próprio campo, recriando em novos moldes (congressos, grupos de 

trabalho, pesquisas, ensino) um verdadeiro movimento sanitário, e partir de 1985, nos 

debates que culminam com a VIII Conferência Nacional de Saúde (1986) quando se 

inicia o processo de reforma da saúde pública. Portanto, identificamos concordando 

com Escorel (1988), três tipos de práticas que caracterizam a Reforma Sanitária, são 

                                                           
16 Por exemplo, os Programas de Extensão de Cobertura. 
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elas: a prática teórica (a construção do saber), a prática ideológica (a transformação 

da consciência) e a prática política (a transformação das relações sociais). 

 Sendo um processo, de acordo com Paim (1997) transformou-se em bandeira 

de lutas e possibilitou a articulação de práticas e a conformação de um projeto político-

cultural consistente. Assim, o Movimento de Reforma Sanitária, originado desses 

intensos debates em torno do modelo médico centrado, tornou-se uma bandeira de 

luta que concretizou no setor saúde os direitos democráticos pelos quais amplos 

segmentos da sociedade se mobilizavam (FEUERWERKER, 2005). 

Sem dúvida, concordamos com Fleury (1997), a potência do movimento da 

reforma sanitária reside em sua capacidade de construir no coletivo a idéia do direito 

democrático à saúde e de propor as linhas de um novo ideário sanitário. Nesse 

sentido, as principais idéias-força da reforma sanitária são: 

 

a) o modelo de democracia: a utopia igualitária (universalidade, 
equidade), a garantia da saúde como direito individual ao lado da 
construção do poder local fortalecido pela gestão social democrática; 
b) a proposta de reconceitualização da saúde; reconhecimento da 
determinação social do processo saúde-doença, trazendo uma 
perspectiva de atenção integral às necessidades de saúde da 
população; 
c) a crítica às práticas hegemônicas de saúde: proposição de uma 
nova divisão do trabalho em saúde, incluindo um papel ativo do 

usuário na construção da saúde (FEUERWERKER, 2005, p. 490). 
 
 

O Projeto de Reforma Sanitária, portanto, tem como base o Estado democrático, 

responsável pelas políticas sociais e, consequentemente, pela saúde. Destacam-se 

como fundamentos dessa proposta a democratização do acesso; a universalização 

das ações; a melhoria da qualidade dos serviços com a adoção de um novo modelo 

assistencial pautado na integralidade e equidade das ações; a democratização das 

informações e transparência no uso de recursos e ações do governo; a 

descentralização com controle social democrático e a interdisciplinaridade nas ações. 

Tem como premissa básica a defesa da “saúde como direito de todos e dever do 

Estado” (BRAVO, 1999; BRAVO e MATOS, 2001). 

Suas dimensões ganham limites que ultrapassam a conjuntura que o originou. 

Nesse sentido, ele segue até os dias atuais sendo uma proposta e um projeto. Uma 

proposta, pois oferece princípios e proposições, postos no relatório final da VIII 

Conferência Nacional de Saúde e incorporados ao texto constitucional e um projeto, 

uma vez que representa um conjunto de políticas articuladas geradas com base em 

uma consciência sanitária específica na defesa da participação cidadã e da vinculação 

da saúde com outras lutas (FEUERWERKER, 2005). 
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Assim, podemos aludir que a VIII Conferência Nacional de Saúde traz uma 

compreensão de relação saúde/doença como decorrência das condições de vida e 

trabalho, ou seja, a saúde passou a ser considerada como um conjunto articulado de 

fatores que envolvem condições de moradia, trabalho, renda, acesso aos serviços de 

saúde enfim, não apenas ausência de patologias. Tal concepção foi incorporada pela 

Contituição Federal de 1988 que em seu Art. 196 é clara e precisa ao pontuar na 

história da saúde no Brasil que:  

 

saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação 
(CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988) 

 

E foi com base no princípio da gratuicidade que a atual Constituição brasileira 

criou o Sistema Único de Saúde (SUS). O SUS, fruto desse Movimento de Reforma 

Sanitária (enquanto proposta, projeto e processo), foi aprovado e reconhecido em 

nível nacional, como um dos principais ganhos da sociedade brasileira, a partir da 

redemocratização, ao assumir dimensões políticas ligadas à democracia. 

 Tais ganhos expressam-se nos seus princípios e diretrizes a citar: Universalidade, 

Equidade e Integralidade da atenção à saúde Descentralização, Regionalização, 

Hierarquização e Participação social. Sem dúvida, a partir desses pontos norteadores 

e estruturantes da política de saúde adquire grandes avanços em relação ao modo 

como vinha se desenvolvendo no Brasil, até então com dimensões restritas do ponto 

de vista democrático e dotados de forte cunho burocrático e centralizador, 

intensificado a partir dos anos 1960, com os governos ditatoriais do regime militar 

implantado no Brasil em 1964. 

Se nos anos 1980, como fruto do MRS, foram sinalizados avanços constitucionais 

com a Lei Orgânicas da Saúde (LOS) – 8080/1990 e 8142/1990, nos anos 1990 a 

concretização dos princípios do SUS sofreram inflexão de  obstáculos estruturais e 

conjunturais, tendo o seu caráter universal e público negados.  

Portanto, as idéias-força do MRS demonstram que o modelo biomédico estava em 

crise e um novo processo se instaurou no país vislumbrando hegemonia, não fosse as 

inflexões geradas pelas forças contrarias a esse projeto o que demonstram, longe de 

encerramos esse debate, que embora a atual Constituição brasileira considere a 

assistência a saúde um direito social, na prática, o sistema público de saúde que se 

julga universal e integral está em processo de (dês)construção. 

Sinalizando essa evidência, já no final dos anos 1980 e início dos anos 1990 

multiplicaram-se as experiências que buscavam introduzir alterações na organização 
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dos serviços de saúde e nas relações entre oferta, demanda e necessidades de saúde 

dos brasileiros (TEIXEIRA, 2006).  

 

2.1 MODELOS ALTERNATIVOS NO BRASIL E A TENTATIVA DE SUPERAR AS 

INCAPACIDADES DO MODELO HEGEMONICO 

 

Conforme pontuamos no tópico anterior, a problemática erguida em torno dos 

modelos de atenção à saúde no Brasil nos levou aos primeiros passos que 

culminaram com o MRS.  

De acordo com Paim (2003), compreende-se como modelo de atenção uma 

racionalidade, uma lógica que orienta a ação. É uma forma de organizar os meios de 

trabalho o que inclui saberes e instrumentos que serão utilizados nas práticas ou 

processos de trabalho em saúde.  

Esse foi um processo que envolveu tanto os gestores municipais e estaduais, -

notadamente a partir da implementação dos Programa de Agentes Comunitários de 

Saúde (PACS) e do Programa de Saúde da Família (PSF) (segunda metade dos anos 

90) que imprimiram experimentações práticas, seja no âmbito da unidade específica, 

seja no seio das equipes - como os grupos acadêmicos que propuseram valiosas 

reflexões teórico-críticas. Isso demonstra que 

 

O processo de construção do SUS vem se constituindo, portanto, em 
um imenso „laboratório‟, por conta de uma complexa e intricada rede 
de relações entre assessorias e consultorias prestadas por núcleos 
acadêmicos e organismos de cooperação técnica nacionais e 
internacionais (TEIXEIRA, 2006, p. 22).  

 
 

 A partir de então, oscilando entre o centro dos debates e a margem deles, 

diversas propostas de modelos de atenção à saúde foram surgindo apostando em 

peças que os seus propositores, em sua maioria pesquisadores vinculados às 

universidades e núcleos de pesquisa, julgaram fundamentais para a reversão do 

modelo vigente no país.  

Neste ponto, analisaremos e caracterizaremos as principais propostas de mudança 

(ou reforma) do modelo atualmente vigente. Tentaremos evidenciar suas diferenças e 

pontos em comum. Nossas reflexões girarão em torno de várias dimensões presentes 

nessa busca pela transformação de modelo, seja ela, política, tecnológica, 

organizacional ou cultural. Aqui sinalizaremos o berço do Apoio Matricial: O Modelo 

“Em Defesa da Vida”.  

 

2.1.1 Políticas Públicas Saudáveis (PPS) 
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As discussões em torno da Promoção da Saúde tem dado espaço a varias 

reflexões, desde aquelas que se voltam para o conceito de saúde, para os conceitos 

de risco e vulnerabilidade ou para problematizar as suas diferenças e convergências 

com as estratégias de prevenção, bem como tem como um desdobramento as 

reflexões dobre a proposta de Vigilância da Saúde como vimos anteriormente 

(TEIXEIRA, 2003). 

Foi da difusão e incorporação das propostas do movimento de PS (ou NPS) no 

Brasil que a proposta de Políticas Públicas Saudáveis surge atrelada ao movimento de 

criação das chamadas “cidades saudáveis”17. 

Da confluência desses propostas/movimentos, depreende-se que, com base no 

pressuposto de que a saúde é produzida socialmente, o ideário por cidades saudáveis 

advoga superar as práticas de saúde centradas na atenção médica curativa, para 

buscar a globalidade de fatores que determinam a saúde. Apresenta, ainda, como 

prioridade na definição das políticas públicas, incluir a saúde como critério de governo 

(MENDES, 2000). 

Mendes (2000) ainda chama atenção para o fato de que essas Políticas 

Públicas Saudáveis orientadas pelo ideário das Cidades Saudáveis como parte das 

estratégias de Promoção da Saúde devem supor um alcance que ultrapasse os 

investimentos em políticas setoriais de saúde. 

A incorporação do planejamento gestão de PPS em nível municipal podem ser 

estratégias para a adoção de conceitos e experimentação de métodos, técnicas e 

instrumentos que incorporem a interdisciplinaridade na análise dos problemas, a 

intersetorialidade na definição das soluções e a horizontalidade na implementação de 

ações voltadas para a mudança e transformação das condições de vida e saúde da 

população, por meio da ampliação das ações voltadas ao atendimento das 

necessidades sociais e demandas políticas (SANTOS, 2003; TEIXEIRA, 2003, 2004). 

Teixeira (2003) vai afirmar ainda que a propostas em foco constitui uma 

inovação do ponto de vista conceitual, político e ideológico no campo de formulação 

de políticas públicas que extrapola o espaço de governabilidade das instituições 

gestoras de saúde e aponta para a possiblidade de reorientação de práticas que 

incidem sobre as condições e modos de vida da população, porém, completa a autora: 

“não dá conta, evidentemente, do encaminhamento dos problemas específicos da 

organização do modelo de atenção à saúde” (TEIXEIRA, 2003, p. 46). 

 

                                                           
17

 Iniciativa fomentada pela OMS e implementada em diversos municípios, tais como: 

Campinas-SP, Curitiba-, Fortaleza-Ce e outras.  
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2.1.2 Ações Programáticas (AP) 

 

Ações Programáticas (AP) em Saúde compõe as propostas de um grupo de 

pesquisadores - vinculados ao Departamento de Medicina Preventiva da USP - que, 

além disso, exerciam também funções assistenciais num serviço de atenção primária, 

o Centro de Saúde Escola Samuel Barnsley Pessoa (CSE-Butantã). O grupo tem 

como pressuposto uma reflexão sobre programação “enquanto uma tecnologia que 

pode ser utilizada para a reorganização do processo de trabalho” (TEIXEIRA, 2006 ). 

A base teórica do grupo de acordo com Teixeira (2003) é o marxismo 

estruturalista, dando contribuições também ao incorporar o enfoque epidemiológico - 

critico e, mais recentemente, passam a incorporar uma reflexão em torno da dimensão 

ética do cuidado à saúde com base nos filósofos: Heidegger, Habermas e Ricouer. 

O contexto histórico em que tais reflexões são geradas nos remetem a 

implantação do SUDS (1987-1989) no país, em pleno MRS. Vale ressaltar que os 

pesquisadores em foco fizeram parte desse processo trazendo a proposta de ações 

programáticas como a maneira, entendida pelos mesmos, como sendo a mais 

adequada de organizar os serviços de saúde.  

Assim, a nova estruturação dos serviços posta em curso naquele momento 

histórico (AIS-SUDS-SUS) erguia um “novo problema, qual seja, a produção de 

serviços muito diferentes através de estruturas únicas e de práticas combinadas 

institucionalmente” (SCHRAIBER, 1990 p. 17). As reflexões oriundas dos debates 

destes pesquisadores estavam centradas, portanto, em um ponto central: 

 

arguir da competência e adequação de tal ou qual conjunto 
estruturado de processos de trabalho para a intervenção sobre a 
saúde/doença de uma maneira global, tratando-se pois dos modelos 
operatórios das práticas médicas e sanitárias e dos modelos de sua 
integração  (SCHRAIBER, 1990, p.12) 
 

 

 Do ponto de vista prático, ela se propõe a delimitar objetos de intervenção no 

âmbito dos serviços como sendo necessidades sociais de saúde definidas em função 

de critérios demográficos, socioeconômicos e culturais, o que promove o 

estabelecimento de recortes populacionais sobre os quais incidem as ações 

programáticas (SCHRAIBER, 1990) 

 Assim, partindo da crítica à programação em saúde propõe sua 

“refuncionalização” com vista à redefinição do processo de trabalho em saúde, com 

base na identificação das necessidades sociais de saúde da população que demanda 

os serviços das unidades (TEIXEIRA, 2000). 
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Conforme Teixeira (2000) essa proposta, centrada nesses recortes populacionais 

é, na verdade, uma alternativa à implementação de “pacotes especiais” ou “pacotes 

tecnológicos” a serem incorporados aos serviços, tendo como base uma percepção 

que tende a superar o viés economicista que propõe uma racionalização da oferta dos 

serviços sem as necessidades e problemas de saúde da população e do qual a 

Programação Pactuada Integrada (PPI) é exemplo e instrumento.  

Além disso, a proposta de ações programáticas também possui como horizonte a 

institucionalização da programação como um espaço de construção coletiva dentro do 

processo de trabalho das equipes, onde se estimulariam, por exemplo, o 

aperfeiçoamento das práticas, pela incorporação crítica de saberes por parte dos 

profissionais, bem como a possibilidade de experimentar formas alternativas de 

organizar o cuidado com base nas características socioculturais dos usuários 

(TEIXEIRA, 2003). 

O foco aqui, portanto, é o processo de trabalho tendo em vista a delimitação de 

ações e objetos de intervenção com base nas necessidades de grupos especifico 

(idosos, mulheres, adolescentes, etc). 

As lacunas apresentadas por Teixeira (2003) giram em torno do fato de que tais 

ações, embora, tomem como espaço de intervenção as unidades de saúde, não 

trazem a tona a discussão com base no território não enfocando aí a idéia de ações 

territoriais de prevenção de riscos e agravos. 

Além disso, conforme a autora, a proposta deixa lacunas também no que se refere 

a relação entre as ações previstas e o desenho macro-organizacional do sistema de 

serviços.  

 

2.1.3 Vigilância da Saúde (VISAU) 

 

De acordo com Teixeira (2003) essa proposta surge nas experiências 

desenvolvidas nos Distritos Sanitários (DS) implantados no Brasil no final do anos 

1980 e início dos anos 1990. A autora relata que a implementação dos DS (SILOS) 

absorveu, além do enfoque sistêmico que o fundamentava, as propostas de 

planejamento estratégico situacional de Carlos Matus, reflexões sobre epidemiologia e 

contribuições da Nova Geografia de Milton Santos.  

Sendo, pois, como afirma Teixeira (2003, p. 37), a “forma específica de 

denominação da proposta de integração das práticas de saúde nos territórios do DS”, 

ela surge como resultado de uma leitura crítica do diagrama proposto por Lavell & 

Clarck a respeito dos níveis de prevenção presentes na HND e para além do esquema 

abstrato de organização desses níveis de prevenção a VISAU incorpora a 
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preocupação com a análise concreta das práticas de saúde, considerando as 

especificidades brasileiras.  

Podemos dizer que a Vigilância à Saúde é uma proposta de redefinição das 

práticas sanitárias que se fundamenta no princípio de integralidade. Ela incorpora a 

reflexão em torno da adequação das ações e serviços aos problemas, necessidades e 

demandas da população, articulando o enfoque populacional (promoção) com o 

enfoque de risco (proteção) e o enfoque clínico (assistência), constituindo-se em uma 

forma de pensar e de agir em saúde, de acordo com a situação de saúde das 

populações (TEIXEIRA e COSTA, 2003). 

De acordo com Teixeira, Paim e Vilasboas (1998), ela apresenta sete 

características: 1) a intervenção sobre os problemas de saúde, com base na noção de 

danos, riscos e/ou determinantes; 2) ênfase em problemas que demandam atenção e 

acompanhamento contínuos; 3) operacionalização da idéia de risco; 4) articulação das 

ações de promoção, prevenção e cura; 5) intersetorialidade; 6) territorialidade; 7) 

intervenção sob de operações. 

Sua operacionalização, desse modo, decorre da valorização de princípios 

como regionalização e hierarquização dos serviços aplicados à diversas áreas, 

inclusive as áreas de risco (com base na idéia de “mapas de risco”, a qual fundamenta 

as “microáreas” ou áreas de risco, como chamamos) (TEIXEIRA, 2003). 

É possível observar que a VISAU tem a pretensão de dar conta, além do 

exposto, do princípio de integralidade quando pressupõe tanto em uma perspectiva 

vertical, ao propor a organização dos serviços segundo níveis de complexidade 

tecnológica, bem como horizontal, no que se refere a articulação entre ações de 

promoção, prevenção, assistência e recuperação (TEIXEIRA, 2003).  

Com base no exposto, depreende-se que  

 

A Vigilância da Saúde corresponderia, assim, a um modelo 
assistencial que incorpora e supera os modelos vigentes, implicando 
a redefinição do objeto, dos meios de trabalho, das atividades, das 
relações técnicas e sociais, bem como das organizações de saúde e 
da cultura sanitária. Nessa perspectiva, aponta na direção da 
superação da dicotomia entre as chamadas práticas coletivas 
(vigilância epidemiológica e sanitária) e as práticas individuais 
(assistência ambulatorial e hospitalar) através da incorporação das 
contribuições da nova geografia, do planejamento urbano, da 
epidemiologia, da administração estratégica e das ciências sociais em 
saúde, tendo como suporte político-institucional o processo de 
descentralização e de reorganização dos serviços e das práticas de 
saúde ao nível local (TEIXEIRA; PAIM; VILASBOAS, 1998, p.18). 
 

 Sua abrangência nos parece clara e para Teixeira (2003) é a fonte de onde 

surge as suas lacunas. Na opinião da autora, por sue caráter abrangente a VISAU não 

avança com propostas específicas de mudança na organização do processo de 
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trabalho, mas tem dialogado tanto com a corrente das “ações programáticas” como 

com a noção de Promoção da Saúde, visando ampliar as reflexões sobre 

intersetorialidade.  

 A VISAU tem sido usada como referencia para a Estratégia de Saúde da 

Família (ESF)18, a qual analisaremos adiante. 

 

2.1.4 O Modelo em Defesa da Vida (MDV) e o Lócus de Formulação da 

Proposta de Apoio Matricial 

 
O Modelo em Defesa da Vida (MDV), um dos modelos que surgem no campo da 

Saúde Coletiva, originou-se a partir das discussões e proposições de profissionais 

ligados ao Movimento Sanitário, os quais, no final dos anos 1980 fundaram o 

Laboratório de Planejamento e Administração em saúde (LAPA)19 na Universidade 

Estadual de Campinas - UNICAMPI. Tal laboratório passa a ser o Lócus de elaboração 

das idéias que caracterizam o modelo. De acordo com os formuladores não havia uma 

proposta alternativa ao modelo neoliberal, uma vez que não se apontavam sugestões 

para o trabalho médico, com vistas a uma redefinição da clínica, e o atendimento aos 

indivíduos (SILVA JÚNIOR, 2006). 

Os princípios do MDV que deram base ao que foi exposto na conferencia são: 

gestão democrática, saúde como direito de cidadania e serviço público voltado para a 

defesa da vida individual e coletiva (Silva Júnior, 2006). 

Para desenvolver esses princípios os seus formuladores apostam na 

organização e processo de trabalho das Instituições de Saúde e possuem um 

propósito intelectual e político voltado para a criação de metodologias e instrumentos 

de gestão e organização dos serviços que construam novas relações entre os sujeitos 

envolvidos (Teixeira, 2006) e, além disso, promovam uma melhor utilização dos 

recursos, como fora exposto na Conferencia. 

 Silva Júnior (2006) discute as prerrogativas do modelo, considerando alguns 

pontos que, aqui, dividimos em três eixos: Organização e Processo de Trabalho, 

Relação entre Trabalhador e Usuário e, por ultimo, Gestão.  

 No eixo Organização e Processo de Trabalho, o autor esclarece que para o 

MDV o processo de trabalho em saúde deve incorporar as diversas dimensões que 

envolvem os problemas de saúde, incluindo a necessidade de ouvir mais os usuários 

com a visão de se incorporar alternativas em acordo com tais sujeitos (MERHY, 1992) 

                                                           
18

 “Assim foi introduzida por consultores do PACS/PSF que buscavam um termo 
suficientemente abrangente que desse conta da integralidade perseguida pela coordenação 
nacional e por algumas coordenações estaduais e municipais desses programas” 
19

 Foi criado no Departamento de Medicina Preventiva da Universidade. 
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 Já a organização dos serviços deve estar pautada em uma articulação, entre 

os prestadores de serviços tanto públicos como privados, para tanto pode-se definir 

gerentes locais e regionais.  

 A Relação entre Trabalhador e Usuário deve estar centrada na humanização 

que, na verdade, deve ser transversal a todo o processo, pois ela perpassa tanto a 

perspectiva de acesso aos serviços, garantindo que todos os usuários possam usufruir 

dos serviços e das tecnologias necessárias para a defesa da sua vida, como o 

atendimento, o que sugere que se garanta o repasse de informações individuais e 

coletivas, bem como a equidade no atendimento a todos.  

 Além disso, nessa relação, deve ser pautada em uma dimensão pedagógica 

crítica considerando o conhecimento da população quanto aos problemas de saúde e 

suas determinações sociais. Nas palavras de Merhy, (1992, p. 50), trata-se de 

estabelecer: “um compromisso com uma maneira de gerir e agir no campo das ações 

de saúde, que coloca a atuação democrática dos sujeitos sociais no centro do 

processo de produção de serviços e no campo de formulação de políticas”. 

 No eixo Gestão, o autor afirma que, na relações entre instituição e usuários, 

deve-se permitir o controle social e a gestão democrática. O controle social é 

viabilizado pela construção de espaços de participação dos usuários, pelo acesso a 

informações do processo político-institucional dos serviços e pela criação de 

organismos de gestão que permitam, de fato, a atuação dos diversos setores sociais 

na condução e definição dos rumos da saúde.  

 À nível de proposta, é interessante observamos que o usuário enquanto sujeito 

do processo está presente em todos os eixos em uma tentativa de romper com 

(des)humanização do atendimento. Portanto, concordamos com Teixeira (2006) 

quando afirma que a incorporação dessa proposta tem facilitado o rompimento das 

relações verticais entre profissional e usuário.  

 Assim, em certa medida a organização de práticas de acolhimento aos 

usuários dos serviços públicos vem implicando em mudanças na “porta de entrada” da 

população aos serviços, pois vem se introduzindo mudanças na recepção desse 

usuário, no agendamento de consultas e na programação da prestação de serviços 

(MERHY, 1994).  

 Além disso, essa estratégia pode ser concebida, como afirmam Cecílio (1994) 

como uma proposta de reorientação da atenção à demanda espontânea apresentando 

possibilidades de efeitos no perfil ocupacional dos profissionais e nas relações destes 

com os usuários, no estabelecimento de mudanças no entendimento por parte da 

população acerca das suas necessidades de saúde e do lugar ocupado pelo consumo 
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dos serviços de saúde na resolução dos problemas de saúde e, consequentemente, 

na racionalização dos recursos. 

A sistematização da proposta "em Defesa da Vida" foi divulgada na IX Conferê

ncia da Saúde, em 199220. A Conferência traz a preocupação de se estabelecer 

 

um sistema de saúde que efetivamente funcione, humano e 
equitativo, que de fato promova a saúde, previna e cure as 
enfermidades. Um sistema de atenção à saúde confiável, com custos 
compatíveis com a capacidade da sociedade brasileira (BUSS, 1991, 

p. 300). 

 

 A dimensão do consumo da saúde e da perspectiva de racionalização de 

recursos presente na proposta expressa pelo MDV e incorporada a IX Conferencia 

Nacional de Saúde devem ser compreendidos dentro do contexto em que a sociedade 

brasileira se inseria naquelas décadas e que o Estado necessitava, respondendo aos 

ditames internacionais, conter gastos sociais, dentre os quais aqueles destinados à 

saúde. 

 

2.1.5 Estratégia de Saúde da Família (ESF) 

 

A proposta de Estratégia de Saúde da Família (ESF) emerge no Brasil vinculada 

a medicina comunitária e posteriormente foi absorvida como fundamento da Atenção 

Primária à Saúde (APS). Mas, como havíamos sinalizado, existem três interpretações 

sobre APS21, das quais a “interpretação da atenção primária à saúde como estratégia 

de organização do sistema de serviços de saúde” se coloca mais adequada ao Brasil 

por várias razões que não devemos desprezar: 

 

é a interpretação mais correta do ponto de vista técnico; é a mais 
ampla podendo conter, dentro de sua significação estratégica, as 
duas outras concepções mais restritas; e é perfeitamente factível e 
viável no estágio de desenvolvimento do Brasil e com o volume de 
gasto público em serviços de saúde que se despende. Agregue-se, a 
isso, o fato de que o Ministério da Saúde propõe como política 
nacional de atenção primária à saúde, a estratégia da saúde da 
família, denominada de Programa de Saúde da Família (PSF) 
(MENDES, 2002).  

                                                           
20

 Ainda conforme o autor, nesta conferencia consolida-se o município, como célula mínima de 
estrutura político-administrativa brasileira, sendo este capaz de organizar as ações em saúde 
de modo mais adequado às necessidades de seus habitantes, por ser mais próximo do espaço 
onde vivem as pessoas e, por assim dizer mais sensível às pressões e reivindicações da 
população. 
21 A interpretação atenção primária à saúde como atenção primária seletiva; a interpretação da 

atenção primária à saúde como o nível primário do sistema de serviços de saúde; a 
interpretação da atenção primária à saúde como estratégia de organização do sistema de 

serviços de saúde. 
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Portanto, o que o autor demarca e o que nós trazemos para o início das nossas 

discussões sobre a experiência com APS no Brasil é que o país adota uma postura 

progressista do ponto de vista do discurso, porém sublinhada por uma concepção 

restrita de APS.  

O fato é que no pós Constituição Federal de 1988, o Ministério da Saúde (MS) 

passou a adotar o conceito de Atenção Básica à Saúde (ABS)22 não adotando, deste 

modo o desígnio de “atenção primária à saúde”. Autores como Fausto e Matta (2007) 

e  Giovanella; Mendonça (2008) consideram que esta mudança ocorreu como forma 

de contrapor-se ideologicamente às propostas seletivas de APS hegemônicas no 

cenário internacional, inclusive na América Latina, tendo em vista a defesa dos 

princípios da universalidade e integralidade do SUS e os ideais enfatizados na 

efervescência dos primeiros anos da Reforma Sanitária.  

Essa duplicidade de conceitos tem gerado uma divisão por parte de alguns 

segmentos no campo da saúde. Se por um lado, considera-se que adoção do termo 

AB sugere uma tentativa de se contrapor ao modelo de APS seletiva ou restrita, há 

quem considere que o termo ABS se limita a serviços básicos, desconsiderando a 

complexidade que estes serviços demandam (ANDRADE, BARRETO, BEZERRA e 

SILVA, 2014). 

Para adensar ainda mais esse debate, é interessante destacar as palavras de 

Paim (2008, p. 551): 

 

No Brasil, utilizava-se com mais frequência a expressão „atenção 
básica‟ em vez de „atenção primária‟, reservando os termos „média‟ e 
„alta complexidade‟ para a atenção especializada e assistência 
hospitalar, como se a atenção no primeiro nível do sistema não fosse 
tecnologicamente complexa. Parte desse equívoco pode ser atribuída 
aos programas de medicina simplificada patrocinados por organismos 
internacionais que reproduzem a ideologia da atenção primitiva de 
saúde 

 

Longe de finalizarmos esse debate, o MS passa a conceber, na década de 

1990 a atenção básica como modelo para a reestruturação do sistema de saúde e a 

desenvolver alguns programas23, um deles foi o Programa Saúde da Família (PSF) o 

                                                           
22

 A adoção do termo ABS na política de saúde foi assumida formalmente a partir da Norma 
Operacional Básica do SUS de 1996 (NOB SUS 01/96). 
23

 Segundo Fausto e Matta (2007, p. 59), em sua fase inicial, esses programas tinham como 
características: 1) a extensão de cobertura de recursos assistenciais estava relacionada à 
oferta de ações específicas de saúde direcionadas a grupos populacionais mais vulneráveis 
com dificuldades para acessar e usar os serviços de saúde; 2) na medida em que surgem 
como programas verticais desarticulados da rede de serviços de saúde, na sua origem não 
apresentavam elementos suficientemente fortes para reordenar a organização da atenção no 
âmbito do SUS. 
 



53 
 

qual “visava à reorganização do SUS e o aprofundamento da municipalização”, 

instituído em 1994. Ao criar o PSF, o Ministério da Saúde atribuiu ao mesmo o papel 

de reorientar o modelo assistencial a partir da atenção básica, propondo a conversão 

do modelo vigente para o modelo de vigilância da saúde, a referencia básica da ESF 

como já afirmamos.  

Giovanella e Mendonça (2008) consideram que o PACS embrião do PSF, 

correspondia a um programa de APS seletiva, mas que a NOB-96 avançou na 

tentativa de superar esta seletividade, uma vez que adotou oficialmente o termo ABS e 

propôs a Saúde da Família como estratégia.   

Acerca desse processo, é interessante referendar que a decisão governamental de 

implementar o SF como estratégia transcendeu as limitações temporais e questões de 

ordem organizacional, ela essencialmente veio para estruturar o sistema publico 

redirecionando as prioridades e reafirmando uma nova filosofia de atenção à saúde 

em busca da afirmação dos princípios do SUS (ANDRADE; BARRETO; BEZERRA; 

SILVA, 2014). 

O contexto institucional que precedeu a implementação da ESF era composto por 

alguns determinantes que acreditamos ser relevante trazer, ainda que não seja 

possível nos marcos deste trabalho, aprofundar cada um deles. Tais determinantes 

foram identificados através dos estudos de Andrade, Barreto e Martins Jr. (2002).  

Um primeiro determinante, apresentado pelos autores, é a própria evolução do 

SUS que demarcava a necessidade de expandir o acesso à saúde, de consolidar a 

descentralização, buscar a integralidade da atenção e a incorporação efetiva do 

controle social no SUS.  

Um outro determinante que compunha o contexto institucional de implementação 

da ESF na perspectiva dos analistas, mais diretamente relacionado com o foco do 

nosso trabalho, são as experiências inovadoras que estavam sendo desenvolvidas no 

pais, em especial MDV, AP e os SILOS. Tais experiências apontavam para uma 

tensão como modelo hegemônico além de significarem, naquela conjuntura, uma 

amadurecimento nas propostas centradas numa perspectiva coletiva de atenção 

primária à saúde. 

O perfil epidemiológico brasileiro também compunha esse cenário e traduzia-se na 

necessidade de superação das desigualdades regionais relacionadas ao acesso à 

saúde, oferta de serviços de saúde, financiamento e indicadores de saúde, além da 

busca pela universalidade.  

O outro determinante apontado pelos autores, o qual, já trouxemos, é o contexto 

internacional que vinha afirmando a popularidade de modelos de atenção primária e, 

de um modo mais direto, a pressão das agencias internacionais de saúde.  



54 
 

Como resultado desse contexto que obedece a demandas internas e externas 

a Estratégia Saúde da Família (ESF) é implementada tendo, desde sua origem, como 

objeto de sua intervenção “a família e o seu espaço social como núcleo básico de 

abordagem no atendimento à saúde” (BRASIL, 1997, p.10).  

Esta concepção brasileira de Saúde da Família, para utilizar os termos de 

Teixeira (2003), evidencia uma articulação de noções e conceitos de várias disciplinas 

do campo da Saúde Pública/Saúde Coletiva 

 

Que se traduzem em princípios e diretrizes operacionais que buscam 
conformar um modelo de atenção pautado pela organização 
sistêmica dos serviços (complementariedade e hierarquização), pelo 
caráter multiprofissional das equipes de trabalho, pela utilização da 
informação epidemiológica para o planejamento e programação das 
ações de saúde e pela busca da integralidade das praticas 
(promoção, proteção e recuperação) ainda que no âmbito da Atenção 
Primária, ou como se convencionou denominar no SUS de Atenção 
Básica (TEIXEIRA, 2003, p. 41) 
 

Entre seus objetivos podemos citar: a prestação da assistência integral e contínua 

de boa qualidade à população, elegendo a família e o seu espaço social como núcleo 

básico de abordagem no atendimento à saúde; a intervenção sobre os fatores de risco 

a que esta população está exposta, humanizando as práticas de saúde por meio de 

estabelecimento de vínculo de confiança e contribuindo para a democratização do 

conhecimento do processo saúde-doença (BRASIL, 1997). 

Assim, a ESF incorpora os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) 

(BRASIL, 2000) e se estrutura a partir da Unidade Saúde da Família (USF), conforme 

contextualizado a seguir (BRASIL, 2006): 

•  Integralidade e Hierarquização: o cumprimento desses dois princípios 

pressupõe que os profissionais envolvidos nas equipes de saúde compreendam que 

seus serviços estão organizados em níveis de complexidade crescentes, desde o nível 

local de assistência, até os mais especializados; este sistema é denominado 

referência e contrarreferência, sendo que a referência se dá do nível de menor para o 

de maior complexidade, inversamente à contrarreferência. A articulação entre esses 

dois sistemas é bastante difícil uma vez que a demanda de serviços mais complexos 

excede ao número de solicitações por parte da atenção básica, dificultando atingir 

excelência no atendimento aos clientes que necessitam de serviços especializados. 

•  Territorialização e Adscrição da Clientela: a USF trabalha com território de 

abrangência definido, sendo responsável pelo cadastramento e acompanhamento 

desta população. Recomenda-se que a equipe seja responsável por, no máximo, 4000 

pessoas do território. 
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•  Equipe Multiprofissional: composta por um enfermeiro, um médico generalista 

ou de família, um auxiliar de enfermagem e Agentes Comunitários de Saúde (ACS). 

Além desses, odontólogos, assistentes sociais e psicólogos, dentre outros, poderão 

fazer parte das equipes ou formar equipes de apoio, de acordo com as necessidades 

locais. 

•  Caráter Substitutivo: substituição das práticas tradicionais de assistência, com 

foco nas doenças, por um novo processo de trabalho, centrado na Vigilância à Saúde 

(SANTANA e CARMAGNANI, 2001). 

Mas, diante de toda essa trajetória que parece dar a experiência brasileira um 

diferencial, não devemos subestimar o poder que o modelo de saúde hegemônico, 

protegido pelo poder econômico do capital e o poder político de um Estado capitalista 

que domina as propostas e intervenções em saúde, ainda possui. 

 A construção da ESF, com base nesses princípios e em uma postura 

governamental que se pretende atenta aos princípios do SUS coadunados na RF 

brasileira, foi resultado de um processo lento e perpassado por tensões. Assim, ao 

passo em que foi e é uma alternativa a incapacidade deste modelo, apesar da 

pretensão do Brasil de se diferenciar ideologicamente das experiências seletivas de 

APS internacionais, ainda está presa ao comando do capital.  

Assim, a ressalva que demarcamos aqui é a de que apesar das denominações 

substitutas diante do mal estar provocado pelo caráter seletivo da concepção 

dominante de APS, como foi o caso do Brasil ao optar pela expressão „atenção básica‟ 

e chamando de „estratégia‟ o Programa de Saúde da Família (PSF), terminaram 

submetendo-se à marca APS e limitando-se a realizar, na maioria das vezes, 

intervenções pobres para pobres, isto é, uma medicina „simplificada‟ para gente 

simples que ficaria satisfeita até mesmo com uma „atenção primitiva de saúde‟, 

conforme nomenclatura crítica cunhada por Testa (1992). 

Estes são os impasses promovidos através da contrarreforma do Estado que tem 

reduzido as políticas sociais a programas focais, assistenciais e seletivos, dirigidos aos 

grupos de maior pobreza, esvaziando seu caráter universal (CORREIA, 2007). Desse 

modo, a ênfase dada a AB ocorre mediante políticas focais, permitindo um intencional 

“descuido” com os demais níveis de atenção (MARTINIANO; 

SAMPAIO;MARCOLINO;SOUZA; MAGALHÃES, 2012). 

 

Tem-se de um lado uma atenção básica pouco resolutiva, voltada 
para ações focais, e que retém maior parte dos recursos; e de outro 
uma atenção secundária e terciária sem financiamento, quase 
inacessível e inchada pela população que necessita do SUS e não 
pode comprar o serviço privado.  
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Se na prática a situação é precária, no discurso não conseguimos mensurá-la, 

pois o mesmo gira em torno do fortalecimento da atenção básica, a partir da ampliação 

da sua resolutividade, indo mais especificamente, na idéia de inserir a ESF na rede de 

serviços.  

Podemos constatar a prioridade central do governo em investir na AB analisando 

que em 2008, as unidades de saúde da família tornaram-se a porta de entrada no 

sistema para mais de 95 milhões de brasileiros, cobertos por 29,9 mil Equipes de 

Saúde da Família, presentes em 94,2% dos municípios brasileiros (BRASIL, 2008).  

Assim, se a cobertura tem sido tomada como prioridade os problemas na média e 

alta complexidade seguem sendo um transtorno para quem necessita, sem contar que 

o fato de a AB se colocar como responsável por quase 80% dos problemas de saúde, 

gera um excesso de demandas que os recursos também não conseguem cobrir.  

De todo, resulta a demora do acesso do usuário aos serviços de referencia para 

realização de consultas e exames comprometendo o diagnóstico. Toda essa lógica vai 

de encontro ao modelo de vigilância que se pretende base para as ações em saúde no 

SUS e nega a concepção de integralidade, já que os demais níveis estão dispostos, 

em essência, aos que podem pagar.   

Foi seguindo esta lógica de fortalecimento da AB, por meio da ESF que, 

recentemente, o Ministério da Saúde criou os Núcleos de Apoio à Saúde da Família 

NASF), mediante a portaria GM nº 154, de 24 de Janeiro de 2008. O objetivo desses 

núcleos é apoiar a inserção da Estratégia de Saúde da Família na rede de serviços, de 

ampliar a abrangência e o alvo das ações da Atenção Básica (AB), como também 

aumentar a resolutividade dela, reforçando os processos de territorialização e 

regionalização em saúde (BRASIL, 2009). Os números mostram que o Brasil, em seus 

5570 municípios, possuía até janeiro de 2014 um total de 2.503 NASF 

De acordo com a portaria 3.124 de 2012, temos recentemente as seguintes 

modalidades de NASF:  
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Quadro 5: – Modalidades de NASF 

*Nenhum profissional poderá ter carga horária semanal menor que 20h 

**Equipe Consultório na Rua 

 
 

Com relação a composição desses NASF, a tabela a seguir mostra o número de 

profissionais contratados, por categoria profissional, até 2012: 

Profissional Nª 

Fisioterapeuta Geral/ludomotrista 2.596 
Psicólogo Clínico/Psicólogo Social 1.707 
Nutricionista 1.478 
Assistente Social 1.242 
Professor de Educação Física no Ensino 
Superior/ Professor de Educação Física no 
Ensino Médio/ Avaliador Físico/ Preparador 
Físico/ Técnico de Desporto Individual e 
Coletico (exceto futebol)/ Preparador de 
Atleta/ Treinador Profissional de Futebol 

 
1.136 

Fonoaudiólogo 841 
Farmacêutico 716 
Terapeuta Ocupacional 535 
Médico Pediatra 381 
Médico Ginecologista e Obstetra 337 
Médico Psiquiatra 139 
Médico Homeopata 16 
Médico Veterinário 15 
Médico Clinico 13 
Médico Acupunturista 5 
Médico Geriatra 4 
Total  11.361 

Quadro 6 - Número de Profissionais que atuam nos NASF por Categoria Profissional 
Fonte: Departamento de Atenção Básica (DAB)  

   
 

A composição do NASF é, portanto, de profissionais especialistas, sendo que “a 

definição dos profissionais que irão atuar no mesmo é de responsabilidade do gestor 

municipal (BRASIL. 2009, p. 20). 

Em outro momento (FIGUEIREDO, 2011), sinalizamos que diante dos desafios 

assinalados no dia-a-dia das equipes de saúde da família, as quais “vem mostrando 

um acúmulo de demandas de atenção à saúde da população adscrita, que muitas 

MODALIDADES  Nº DE EQUIPES 

VINCULADAS 

SOMATÓRIA DAS CARGAS 

HORÁRIAS PROFISSIONAIS*  

NASF 1 5 a 9 ESF e/ou EAB para 

populações específicas 

(eCR**, equipe Ribeirinha 

e Fluvial)  

Mínimo 200 horas semanais; 

cada ocupação deve ter no 

mínimo 20h e no máximo 80h 

de carga horária semanal; 

NASF 2 3 a 4 ESF e/ou EAB para 

populações específicas 

(eCR**, equipe Ribeirinha e 

Fluvial) 

Mínimo 120 horas semanais; cada 

ocupação deve ter no mínimo 20h 

e no máximo 40h de carga horária 

semanal; 

NASF 3 1 a 2 ESF e/ou EAB para 

populações específicas 

(eCR**, equipe Ribeirinha e 

Fluvial) 

Mínimo de 80 horas semanais; 

cada ocupação deve ter no 

mínimo 20h e no máximo 40h de 

carga horária semanal; 
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vezes, poderiam se atendidas por profissionais especialistas” (ALMEIDA, 2009, p. 17) 

os NASF foram apontados como saída para o acúmulo de demandas nas equipes 

básicas, contudo, sem passar pela proposta de ampliação das mesmas, ou seja, ele 

não se confunde com a equipe de referência. 

Esses núcleos vêm compor em relação à ESF “um novo arranjo para os serviços 

de saúde com base nos conceitos de equipe de referências e de apoio especializado 

matricial” (CAMPOS,1999, p. 395).  

Desse modo, propõe-se com esses núcleos, dispostos no território de sua 

responsabilidade, uma forma de complementar o processo de trabalho das equipes de 

SF, sob o signo do “apoio”, cujas bases traremos no capitulo posterior.  

Desse modo, deve propor uma retaguarda especializada às equipes de Saúde da 

Família (SF) por meio da metodologia de Apoio Matricial.  Sublinhamos aqui o Lócus 

(NASF) e a proposta para os quais se volta os nossos estudos.  

Sobre o AM em suas origens e bases, discorreremos no capitulo posterior. 
 

 

2.2  AINDA HÁ (AVANÇOS E) RETROCESSOS NA CONSTRUÇÃO DO SUS 

 

Embora as várias experiências de reformulação no âmbito do SUS tenham sido, 

implementadas em todo território nacional, os mais de vinte anos de existência do 

SUS ainda vem demarcando uma série de avanços e retrocessos, nos quais e os 

ideais do Projeto de Reforma Sanitária Brasileira, materializados nas conquistas 

constitucionais de 1988, estão continuam sendo postos em cheque e a primazia de 

reorientação do modelo de saúde desenvolvido no país vem segue se constituindo um 

desafio.  

Nesse conjuntura, fica evidente que desde o momento da implantação e 

implementação do SUS não houve um consenso entre os interesses em disputa, 

sendo o sistema de saúde um palco de embate acirrado entre dois projetos 

antagônicos: o Projeto de Reforma Sanitária e o Projeto Privatista. 

O Projeto Privatista, defende como principais diretrizes para a política de saúde: 

“caráter focalizado para atender às populações vulneráveis através do pacote básico 

para a saúde, ampliação da privatização, estímulo ao seguro privado, descentralização 

dos serviços em nível local, eliminação da vinculação de fonte com relação ao 

financiamento” (BRAVO, 2007, p.13). Como parte do projeto, o Estado assume a 

tarefa de garantir um mínimo aos que não podem pagar e à iniciativa privada cabe o 

acesso daqueles que podem consumir conforme as regras do mercado. 

Portanto, para identificarmos como a política de saúde continua sendo 

obstaculizada pelo capitalismo, é necessário analisar essa política enquanto 
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mercadoria disposta para se obter lucro (FIGUEIREDO, 2011). Ressaltamos que 

embora progressos sejam sinalizados, não se pode desconsiderar as reais imposições 

do sistema capitalista para a saúde nesse século, no bojo da chamada mundialização 

do capital24. 

 

2.2.2 A política de saúde na era da mundialização do capital  

 

Antes de mais nada, devemos ponderar, em conformidade com Iamamoto (2008), 

que esse processo de mundialização sob controle do capital financeiro une processos 

comumente tratados separadamente oriundos da arena econômica, política, cultural e 

social, respectivamente: reestruturação produtiva, “reforma” do Estado, defesa de 

concepções pós-modernas e a redução da Questão Social25 aos processos de 

exclusão e integração social e aos dilemas referentes a eficácia da gestão social.  

                                                           
24 Nesse sentido, um primeiro ponto a ser destacado é que entra em cena a chamada 

produção flexível que vem alterar o pacto fordista-keynesiano de pleno emprego e o modelo 
social democrata de políticas sociais. Essa flexibilidade foi difundida pelo modelo japonês, o 
toyotismo/ohnismo, fundado numa revolução tecnológica que leva a automação, a robótica e a 
microeletrônica para o universo fabril, não sem dramáticas consequências para a condição de 
vida e de trabalho do conjunto da sociedade. As mudanças organizacionais oriundas do 
toyotismo, são traduzidas em valores e regras de gestão do trabalho vivo e perpassam os 
empreendimentos capitalistas, tanto na área da indústria quanto dos serviços, inclusive na 
administração pública (ALVES, 2000).Verifica-se um novo regime de acumulação que tem 
como base o princípio da flexibilização do processo de trabalho, dos mercados de trabalho, dos 
produtos e dos padrões de consumo.  Essa flexibilização é uma característica inerente à 
produção capitalista que sempre buscou flexibilizar as condições da produção, principalmente 
as da força de trabalho, tornando-a complacente e submissa, portanto, controlável. (SOUZA, 
2010; ALVEZ, 2000) A partir daí, profundas transformações ocorreram no mundo do trabalho, 
sobretudo a partir da década de 1980, sinalizando que a classe-que-vive-do-trabalho viveu – e 
ainda vive – uma crise aguda que atingiu a sua materialidade e a sua subjetividade 
(ANTUNES, 1995). A força de trabalho vem sentindo as consequências dessas modificações 
de forma intensa que vem impondo limites na constituição de uma consciência de classe para 
si. Aponta-se para a constituição de um novo mundo do trabalho, caracterizado por: 
subcontratação, terceirização, desemprego estrutural, fragmentação de classe, debilitação do 
setor sindical e precarização do trabalho. Essas mudanças passaram a exigir uma nova 
postura do trabalhador, a qual se baseia na maior capacitação, visando a polivalência, 
criatividade e autonomia e sindicalismo de empresa (participação nos projetos empresariais). 
25

 Nesse sentido, a Questão Social, que tem nas políticas sociais a sua resposta, está sendo 
reduzida aos processos de “exclusão” e de integração social o que nos mostra que seu 
enfrentamento vem sendo funcional ao sistema, como sempre foi. A raiz do seu novo perfil 
encontra-se inscrita nas políticas governamentais favorecedoras da esfera financeira e do 
capital produtivo, mas não se trata de uma “nova questão social”, uma vez que está 
“elementarmente determinada pelo traço próprio e peculiar da relação capital/trabalho – a 
exploração” (NETTO, 2011, p. 45). Porém, para além de ser apenas expressões da pobreza, 
miséria e “exclusão” esse novo perfil leva à todas as esferas da vida social um caráter cada vez 
mais nefasto que nos revela uma verdadeira banalização da vida humana, a subordinação da 
sociabilidade humana às coisas, à descartabilidade e indiferença perante o outro, a 
radicalidade da alienação e invisibilidade do trabalho social e dos trabalhadores (IAMAMOTO, 

2008).  
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Esse contexto de mundialização da economia nos remete ao bojo do momento em 

que o capitalismo, em sua fase monopolista, adentra na crise que se inicia nos anos 

1970 e que permanece nos dias atuais. A partir daí, o sistema e necessita encontrar 

alternativas para enfrentar as incertezas e instabilidades provocadas pelo 

esgotamento da onda longa expansiva.  

Nesse processo, afirma-se uma certa autonomia das operações financeiras [com 

base na especulação] em relação à esfera produtiva ganhando proporções tamanhas 

ao ponto de criar um espaço financeiro mundial, sob o domínio dos Estados Unidos, 

mediante a abertura externa e interna dos estados nacionais, submetidos a um 

endividamento cada vez mais crescente tendo nos juros a sua maior alavanca.  

Nesse sentido, Behring (2003) aponta que é o neoliberalismo26 que intensifica esse 

processo de mundialização do capital, portanto fazendo parte dele, ao promover um 

afastamento dos obstáculos à circulação do fluxo de mercadorias e dinheiro, por meio 

da contrareforma do Estado.  

A relação entre Estado e sociedade civil passa, portanto, por um processo de 

modificação. As noções básicas dessa “nova relação” são desenhadas a partir dos 

parâmetros estabelecidos pelos organismos internacionais tendo como marco o 

Consenso de Washington, em 1989, o qual recomenda uma ampla reforma do Estado 

(TEIXEIRA, 2010). 

Assim, Iamamoto (1998) afirma que preconiza-se a redução do estado em um 

sentido único: incide sobre a prestação de serviços sociais públicos que materializam 

direitos sociais dos cidadãos e, em contrapartida, tem-se o alargamento da proteção 

do estado para os grandes oligopólios.  

Essa reforma de base neoliberal em solos brasileiros ganha traços peculiares uma 

vez que  “não há aqui um welfare state a destruir” (NETTO, 1995, p.104), mas por 

outro lado encontra um espaço favorável, mediante a tradicional eficácia da classe 

dominante brasileira em bloquear a esfera pública das ações sociais e da opinião 

privilegiando interesses particulares de grupos poderosos (CHAUÍ apud BEHRING, 

2003). 

Essa contrareforma leva, portanto, à diminuição e divisão [com a sociedade civil] do 

seu papel perante as políticas sociais, sob a alegação neoliberal da existência de uma 

crise fiscal do Estado. Essa crise fiscal do Estado nada mais é do que uma disputa 

entre os recursos destinados à reprodução do capital e os fundos destinados à 

manutenção das políticas sociais (SALVADOR, 2010). 

Sob a máxima de que “nem tudo que é público é estatal” o governo FHC propõe o 

Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRE) de 1995 partindo do 
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princípio de que as funções do Estado deveria ser de coordenar e financiar as políticas 

públicas e, não necessariamente, executá-las (REZENDE, 2008). O PDRE é portanto 

a materialização da contrarreforma do Estado em solos brasileiros.  

Nessa relação entre Estado e sociedade o que se percebe, nesse contexto, é a 

formação de novas formas de gestão social coerentes com a perspectiva de reforma 

do Estado27. Essas formas de gestão se realizam sob a lógica de favorecimento do 

mercado. Assim gesta-se a tendência de complementaridade e de mixagem das ações 

do estado, da sociedade civil e do mercado, fomentando as ações privadas da 

Seguridade Social (SILVA, 2004). 

Assim o capitalismo vem manipulando os fundos públicos sem esfera pública, ou 

seja, sem regras pactuadas em fóruns democráticos com representação das diferentes 

forças sociais em disputa (OLIVEIRA, 1988). 

Consolida-se a cultura de apropriação do público pelo privado (Martins, 1994). E o 

Estado adquiro a forma híbrida que Sader (1996) chamou de mini-max, ou seja, 

mínimo para atender as necessidades do trabalho e do trabalhador, e máximo na 

realização dos objetivos de centralização e acumulação do capital. 

Nessa perspectiva, Iamamoto (1998 e 2008) e Behring (2008) comungam da 

clareza de que o fundo público28 brasileiro vem sendo cada vez mais canalizado para 

os interesses privados, ou seja, para sustentação dos grandes capitais, por meio da 

dívida pública, alimentando o mercado financeiro; assim, constitui-se uma poderosa 

arma para a reprodução do sistema.  

O direcionamento/alocação do fundo público brasileiro assumido pelos governos 

desde os anos 90 vem afirmando um processo cada vez mais persistente de crescente 

estagnação e perda de financiamento da Seguridade Social (BEHRING, 2008).  

Em linhas gerais temos, concordando com Boschetti (2004), que diante do poder 

nefasto das políticas neoliberais e dos ajustes fiscais, que claramente priorizam o fator 

econômico em detrimento do social, uma Seguridade Social arruinada: é fragmentada, 

com ministérios e secretarias que disputam poder e recurso; fragilizada em seus 

mecanismos de participação controle e tem suas políticas de assistência, saúde e 

previdência desarticuladas. 

No universo das políticas sociais temos claramente nas ações dos últimos 

governos, como resposta as exigências de adequação à lógica financeira, o abandono 

                                                           
27

 Assim, entre 1998 e 1999 foram promulgadas leis voltadas para três modalidades de 
organizações: organizações sociais, organizações filantrópicas e organizações da sociedade 
civil de interesse publico (OSCIP), o chamado terceiro setor. 
28

 O fundo público é constituído por  mecanismos de captação, arrecadação, gestão e alocação 
e representa a parcela do excedente econômico apropriada pelo Estado na forma de 
contribuições e impostos e que retorna para a sociedade na forma de programas e serviço 
sociais (SADER, 2004).  
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do princípio da igualdade de condições, apenas defendendo a igualdade de 

oportunidades; a renúncia ao potencial das políticas sociais de reduzirem as 

desigualdades sociais, no sentido de que estão restritas à função de combate a 

pobreza, e consequentemente, abrindo espaço para o controle do mercado – de um 

lado com as privatizações e de outro com o sucateamento das políticas – e o 

esvaziamento de seu potencial universalizante e equânime, diante das insistentes 

tentativas – vale dizer: vitoriosas – de minimilização e focalização das mesmas 

(BOSCHETTI, 2004).  

O que se percebe diante de toda discussão aqui realizada, é que hoje a 

mundialização do capital e suas consequências econômicas, políticas, sociais e 

culturais determinam o modo como a política de saúde vem sendo desenvolvida, 

dando margens para pensarmos tal política no contexto de correlação de forças 

estabelecidas cotidianamente. 

As orientações econômicas mais recentes para a saúde tem como força motriz a 

ideologia neoliberal e são expostas e defendidas pelas agências internacionais, 

fazendo parte das chamadas contrarreformas dos estados nacionais as quais 

preconizam a diminuição dos gastos sociais e consequentemente a focalização das 

políticas sociais.  

Foi no governo de Fernando Henrique Cardoso – FHC (1995 a 2002) que toda 

essa realidade começa a ganhar contornos mais evidentes e a condução privatista 

passa a responsabilizar-se por modelar as práticas sanitárias conforme as regras do 

mercado e os interesses do capital (FIGUEIREDO, 2011). 

Aqui tem-se a reciclagem do modelo assistencial privatista a partir da entrada do 

projeto neoliberal no país (MENDES, 2002). Tal modelo é a versão mais conhecida do 

modelo médico-hegemônico. É centrado na clínica; voltado para o atendimento da 

demanda espontânea; baseado em procedimentos e serviços especializados; tem 

como objeto é a doença ou o doente; seu agente é o médico e de caráter 

complementar os paramédicos; seus meios de trabalho são as tecnologias médicas; e 

as formas de organização são redes de serviços, com destaque para os hospitais 

(TEIXEIRA, 2002). Esse é o modelo atualmente vigente no país. 

Estimula-se através das requisições do sistema a construção de um SUS 

seletivo, focalizado e pobre e por outro lado a criação de uma rede privada de 

atendimento à saúde orientada para o consumo. O que verificamos é que, os 

interesses em racionalizar os gastos e erguer o mercado como a principal oferta dos 

serviços de saúde se tornam prioritários em detrimento das reais necessidades de 

saúde e da concepção de integralidade, uma vez que há uma fragmentação dos 

serviços preventivos e curativos. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1995
http://pt.wikipedia.org/wiki/2002
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Na saúde, a tendência é a construção de pacotes mínimos de assistência 

destinados a população mais pobre e um padrão de qualidade para os que podem 

pagar pelos serviços mais corriqueiros. Assim, os atendimentos mais sofisticados e de 

alta complexidade permanecem no setor público e os de média complexidade e que 

requisitam tecnologia de ponta, muitas vezes restringem-se ao setor privado, portanto 

de acesso limitado para a maioria da população (BEHRING, BOSCHETTI, 2006)  

Em total sintonia com tal prerrogativa, a prioridade dos governos atuais é investir na 

AB, porém os níveis de alta e média complexidade são esquecidos ferindo o princípio 

de integralidade que, por sua vez, supõe uma articulação entre a AB e os demais 

níveis de complexidade. 

O que impera é a defesa do desmonte do SUS tanto no que se refere ao modelo 

de gestão democrático previsto quanto à própria percepção de saúde como um direito 

socialmente conquistado.  

Como parte de toda uma lógica empregada pelo grande capital de fragilização das 

lutas sociais juntamente com as proposições da contrarreforma do Estado, o 

movimento sanitário que se iniciou na década de 1980, já não é mais o mesmo. Está 

recuado e as resistências em sua defesa são incipientes. Prova disso é que aqueles 

que resistiram e permaneceram apostando na e com as forças construtoras do SUS 

pelo direito a saúde e pelo acesso universal e equânime “não conseguiram transformar 

a lógica de distribuição dos recursos da saúde, que continuam fortemente orientados à 

atenção terciária (chamada alta complexidade), na qual estão concentrados os 

procedimentos e a tecnologia dura” (FEUERWERKER, 2005).  

A dificuldade em dar corpo a gestão participativa de modo a ampliar o poder dos 

usuários nos serviços de saúde ou em qualquer instituição pública provém da própria 

cultura política presente na história do Brasil, que não permitiu a criação de espaços 

de participação no processo de gestão das políticas sociais públicas, havendo sempre 

o predomínio da burocracia e ênfase em práticas de cooptação da população, do 

populismo e do clientelismo (BRAVO; SOUZA, 2002).   

Sem dúvida, as continuidades e os retrocessos parecem ter exercido uma pressão 

maior nas práticas em saúde, embora a sociedade tenha, em muitos momentos, se 

manifestado e obtido êxito – sobretudo quando impulsionara a criação do SUS –

contudo, as supostas inovações acabam por perderem-se no nível do discurso, uma 

vez que a prática demonstra claramente que os interesses giram em torno da política 

macroeconômica de cunho anti-democrático. 

Decerto, os desafios de consolidar os princípios da Reforma Sanitária, 

materializados nas leis que institucionalizaram SUS permanecem no atual contexto, 

uma vez que ataques constantes são efetuados contra a universalização, a 
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integralidade a intersetorialidade, ao controle social e participação popular e são 

promovidas ações que cada vez mais caminham para a defesa do desmonte do SUS; 

da precarização do trabalho; da seletividade, desfinanciamento e focalização da 

política de saúde. Em resumo, a disputa entre o Projeto Privatista, e o Projeto de 

Reforma Sanitária vem sendo mantida. 

 Assim, os governos atuais herdam dos anos 1990 a ênfase na precarização, no 

desfinanciamento e na terceirização dos recursos humanos, fatores que mostram que 

a contrarreforma na saúde, assim como nas demais políticas, vem sendo estruturada e 

ampliada. Além disso,  

 

O SUS herdou um conjunto de serviços - hospitais, ambulatórios e 
unidades básicas – que funcionavam em estreita relação com os 
serviços privados conveniados por meio da compra de serviços (de 
internação, laboratoriais e de diagnósticos, por exemplo). Todas 
essas unidades e serviços operavam com os conceitos hegemônicos 
de saúde e de organização do trabalho em saúde. E, 
majoritariamente, assim continuam operando (FEURWERKER, 2005, 
p. 490). 
 

Além disso, outros agravantes já existentes na tradição das organizações de 

saúde vão sendo mantidos de modo que se torna funcional ao sistema. Um deles é a 

concentração do poder nos diretores, nos médicos e nos especialistas o que 

demonstra que embora o SUS tenha introduzido a diretriz do controle social, a idéia de 

gestão compartilhada está concentrada nas conferências, e nos conselhos e não 

necessariamente está internalizada nos serviços e programas (CORTES, 2002). 

A influência exercida pelo modelo médico centrado é ainda muito forte no 

cotidiano dos serviços de saúde em vários aspectos seja na gestão ou no processo de 

trabalho e, além disso, e segue vivo como um desafio epistemológico quando se 

pensa no modo como os saberes são manejados pelos profissionais de saúde. 

Entretanto, devemos estar atentos para o fato de que há situações em que, pela 

própria conjuntura que hoje se encontra moldada pelo processo de neoliberalização 

dos serviços, os profissionais da saúde esgotam as suas ações na perspectiva do 

imediato e sem uma maior conexão entre o seu saber e o dos demais. Assim, é 

possível verificar grandes desafios para a afirmação do trabalho em equipe uma vez 

que o dia-a-dia profissional ainda é desfavorável. 

Essa tendência na verdade surge como resultante da atual lógica em vigência 

apontando para esses sujeitos como parte do contexto em que estão inseridos, pois as 

determinações oriundas desta lógica influem diretamente no modo como são 

desenvolvidas as ações cotidianamente.  

O referencial adotado pela maioria dos profissionais de saúde permanece restrito 

a sua área de atuação – o que predomina é, pois, o saber filiado a racionalidade 
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biomédica – o que impossibilita a realização de ações em saúde que pensem o 

processo saúde doença de modo complexo e, de fato, fruto de múltiplas 

determinações.  

Mas esta fragmentação ainda opera sob níveis mais estruturais bem específicas 

do Brasil. O fato é que alguns problemas vivenciados no SUS provém da própria 

legislação brasileira, em particular a descentralização/municipalização e o 

funcionamento parcial do “pacto federativo” contribui para essas dificuldades 

(VASCONCEÇOS, 2005; CAMPOS, 2007). 

 Campos e Cunha (2011) afirmam que a excessiva autonomia dos municípios e 

a ausência relativa dos estados da federação n a gestão dos serviços e programas 

dificultam a diretriz de regionalização e a continuidade dos projetos, bem como outras 

diretrizes que acabam vulneralibizadas pela pelas sazonalidades e conveniências 

eleitorais. Além desse problema, a pluralidade de formas jurídicas dos serviços de 

saúde também contribuem para o estabelecimento de entraves na constituição de 

redes e de graus de compromissos efetivos “chegando-se a explícita 

impermeabilidade do serviço especializado às demandas da rede assistencial” 

(CAMPOS; CUNHA, 2011, p. 962). 

 Assim, embora várias alternativas de reorganizar o SUS no Brasil com vistas a 

ultrapassar o modelo vigente tenham sido implementadas os problemas do SUS 

permanecem e nós continuamos utilizando os serviços de saúde ao sabor das 

investidas do modelo biomédico. Não é descartável a idéia de que as insuficiências e 

lacunas conceituais e metodológicas das diversas propostas aqui discutidas sejam 

assumidas, conforme nos aponta Teixeira (2006), como recorrentes de diferentes 

projetos políticos das diversas forças envolvidas na formulação das estratégias de 

intervenção presentes no processo de reforma. Assim, a autora chama atenção para o 

fato de que é necessário que se avance na construção de um consenso no que diz 

respeito ao “SUS que queremos” ainda que isto demande uma superação das 

resistências de ordem filosófica e epistemológica, do contrário ainda haverá 

retrocessos na construção do SUS, os quais terão no cotidiano dos serviços um peso 

muito maior do que os avanços que já pudemos evidenciar. 
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APOIO MATRICIAL E PRÁXIS PAIDÉIA: DESAFIOS E POSSIBILIDADES PARA A 

SAÚDE COLETIVA 

 

Nos capítulos anteriores discutimos as características do modelo biomédico e 

as críticas gestadas a este modelo no cenário internacional e nacional, com destaque 

para os modelos que visam reformular o SUS diante da não materialização do texto 

constitucional conforme o modo capitalista/neoliberal de produzir saúde, dentre eles o 

MDV que conforme sinalizamos visa a reestruturação dos serviços de saúde através 

da mudança no processo de trabalho em saúde.  

Nos moldes desse modelo de fazer saúde, foi desenvolvido um modo de fazer 

apoio, chamado Método Paidéia, a base sobre a qual é pensado o Apoio Matricial. 

Portanto, é fruto das discussões teóricas de um grupo de pensadores, no qual 

Campos está inserido e é o mentor ou propositor mais atuante no que diz respeito ao 

AM.  

Porém, para compreendermos o que é este Apoio Matricial, onde se localiza na 

rede de serviços, quais os impactos, bem como limites e potencialidades é necessário 

compreendermos com mais cautela quais são os seus fundamentos teóricos e 

conceituais, para tanto, analisaremos as relações entre este Apoio e o chamado 

Método Paidéia fundado na Práxis.  

 

3.1 APOIO MATRICIAL E PÁXIS PAIDÉIA  

 

 

A construção teórica que deu base a proposta analisada tem como elemento uma 

série de influencias que giram em torno de diversas correntes de pensamento. 

Partindo da escolha metodológica do autor podemos observar isto. Ele argumenta que 

procura absorver todas as influencias de forma analítica (ou crítica) praticando o 

modelo sugerido pelos modernistas brasileiros: a chamada antropofagia (CAMPOS et 

al., 2013). Sugere o autor uma abertura às influencias de diversas perspectivas 

teóricas, em um movimento de assimilar parte delas e expelir o que “não interessa”.  

O autor segue um Método Dialético peculiar que supõe uma maneira de orientar 

não só a pesquisa, a política, a gestão ou a prática, mas a vida em geral. Esse método 

dialético seria baseado em operações de recusa e assimilação crítica articuladas 

sugerindo nova síntese a cada processo, onde:  

 

procedendo-se dessa maneira o sujeito modifica-se – quem assimila 
algo não é mais o mesmo -; e muda também o significado atribuído 
ao objeto analisado, já que ao recusar-se parte dele, se lhe altera o 
sentido. (CAMPOS et al., 2013, p. 10). 
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Reconhece, portanto, que as mudanças sociais resultam da interação de vários 

fatores externos e internos ao sujeito: 

 

uma espécie de dialética multifatorial, em que não haveria apenas 
tese e antíntese seguida de uma previsível e inevitável síntese; mas, 
o cruzamento da influencia de múltiplos elementos que ao 
interagirem, modificam não somente o resultado desses processos, 
mas também os próprios elementos envolvidos nessa mistura 
dialética que é a vida ( CAMPOS et al, 2013, p. 25) 
 

Trata-se de uma combinação de várias teorias críticas e não apenas assimilação 

das mesmas, pois o autor propõe/sugere algumas modificações, com base nessa 

combinação. Dessa reunião e tentativa de combinar pensamentos diversos o autor 

molda suas sugestões e críticas às práticas de saúde coletiva, partindo, do 

pressuposto de que tais práticas devem ser pensadas para além do positivismo e do 

estruturalismo. 

As bases dessa sua postura provém de um movimento teórico-intelectual muito 

amplo e diversificado de onde a crítica a modernidade é recorrente entre os teóricos. 

Assim, embora, prolongue o decurso do nosso trabalho, será fundamental discutirmos 

esse movimento e sua penetração na Saúde Coletiva, ainda que sucintamente.  

Esse movimento de crítica à modernidade inclui também a crítica ao marxismo já 

que esse fez parte da mesma. Alguns pontos sobre essa critica ao marxismo também 

nos ajudará a compreender com mais nitidez o que os autores propõe e desejam 

superar ao pensar o AM diante da tarefa de repensar o atual modelo de saúde no 

Brasil já que esta teoria dá base, como vimos, ao projeto de Reforma Sanitária.   

 

 

3.1.1 Propondo uma nova dialética para a Saúde Coletiva: a invasão pós-
moderna e suas consequências  

 

 

Um primeiro ponto a destacar é a respeito do marco inaugural da modernidade que 

tem no iluminismo sua representação, cujo projeto se baseia na idéia de razão como 

instrumento para a emancipação dos homens, daí seu fundamento ser na 

racionalidade. É contra o conjunto da racionalidade moderna que os pós-modernos 

promoverão suas críticas em um movimento definido por Evangelista (1997) como o 

seu contrário: um “irracionalismo” que envolve, sobremaneira, uma crítica ao marxismo 

diante da crise à qual eles condenam a teoria crítica do velho revolucionário.  .   

Para compreendermos um pouco mais esse movimento crítico da pós-modernidade 

de uma suposta crise de paradigmas é interessante relembrarmos uma das mais 

importantes definições de pós-modernismo: a do pensador pós-estruturalista Jean-
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François Lyotard no seu livro A condição pós-moderna publicado em 197929. De 

acordo com sua definição: 

 

Quando este metadiscurso recorre explicitamente a algum grande 

relato, como a dialética do espírito, a hermenêutica do sentido, a 

emancipação do sujeito racional ou trabalhador, o desenvolvimento 

da riqueza, decide-se chamar “moderna” a ciência que a isto se refere 

para se legitimar (LYOTARD, 1998, p. 25). 

 

Ele define “pós-moderno” como uma “incredubilidade em relação aos 

metarrelatos” (1998, p. 26) apontando para uma ruptura com as formas 

tradicionalmente modernas de ver e analisar o mundo. Desse modo, diante do sentido 

exposto podemos destacar que a pós-modernidade tem nos valores e práticas da 

modernidade o seu objeto teórico.  

De um modo geral conceitos tais como: “razão”, “sujeito”, “totalidade”, 

“verdade”, “progresso” são próprio do pensamento moderno. Assim, Lyotard afirma 

que está posta uma crise desses conceitos da modernidade.  

O que Lyotard (1998) quer é questionar a base dogmática das metanarrativas 

iluministas as quais, segundo este pensador, possui uma base “violenta”, pois ao 

afirmar certas “verdades”, por meio de um discurso, silencia e exclui as proposições de 

um outro discurso.  

É importante sinalizar que o modelo de racionalidade da modernidade nasce a 

partir da revolução científica do século XVI e foi desenvolvido nos séculos seguintes 

basicamente no domínio das ciências naturais, porém a partir do século XIX este 

modelo adentra às ciências sociais.  

Santos (2010) distingue esse modelo de duas formas de conhecimento não-

científico: o senso comum e os estudos humanísticos. Assim, de acordo com o autor 

constitui-se um modelo global de racionalidade que, embora admita variedades, se 

comporta como único e global e “sendo um modelo global [...], é também um modelo 

totalitário”, diz Santos (2010); ou seja, negaria o caráter racional de outras formas de 

conhecimento que não estejam pautadas nos seus princípios epistemológicos e pelas 

suas regras metodológicas. 

Ao chegar nas ciências sociais – século XIX – esse modelo foi assumido, de 

acordo com Santos (2010) de modo diverso, tendo com base duas principais 

                                                           
29

 De acordo com Santiago (1998), o livro de Lyotard, A condição pós-moderna, é um “escrito 
de circunstancia”, pois é resultado de uma encomenda feita pelo Conselho das Universidades 
junto ao governo de Quebec a qual retira o autor do seu lugar político original – acontecimentos 
de maio de 68 – e o coloca diante do necessário e indispensável processo de atualização das 
instituições canadenses. Assim, as contribuições de Lyotard estão relacionadas às condições 
contemporâneas da produção (acrescentemos: e venda) de conhecimento. 
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vertentes: a primeira, consistiu em aplicar na medida do possível à sociedade todos os 

princípios epistemológicos e metodológicos que presidiam ao estudo da natureza; a 

segunda, reivindicou para as ciências sociais um estatuto epistemológico e 

metodológico próprio com base na especificidade do ser humano e sua distinção em 

relação à natureza. 

A primeira vertente, de acordo com o analista, nos é mais conhecida. É aquela 

que se sujeita ao positivismo tendo em Durkheim o seu principal pensador o qual 

considera, na sua lógica que aponta os fatos sociais como coisas, que os fenômenos 

sociais devam ser estudados como se fossem fenômenos naturais.  

Já a segunda vertente, para SANTOS (2010), considera que há o 

reconhecimento de que os obstáculos das ciências sociais no que se refere à 

possibilidade de serem equiparadas às ciências naturais são insuperáveis, 

diferentemente do que consideram buscavam os positivistas. A fenomenologia, o 

Historicismo e o Marxismo são exemplos de correntes que direta ou indiretamente 

reivindicaram para as ciências sociais um estatuto metodológico próprio que se 

libertasse do positivismo. 

Neste ponto, ao tratar da segunda vertente – na qual se encontra o marxismo – 

Santos (2010, p. 54) polemiza ao afirmar que: 

 

Numa reflexão aprofundada, esta concepção, tal como tem vindo a 

ser elaborada revela-se mais subsidiária do modelo de racionalidade 

das ciências naturais do que parece. Partilha com este modelo a 

distinção natureza/ser humano uma visão mecanicista à qual 

contrapõe, com evidencia esperada, a especificidade do ser humano. 

A fronteira que se estabelece entre o estatuto do ser humano e o 

estatuto da natureza não deixa de ser prisioneira do reconhecimento 

da propriedade cognitiva das ciências naturais, pois se, por um lado, 

se recusam os condicionantes biológicos do comportamento humano, 

por outro usam-se argumentos biológicos para se fixar a 

especificidade do ser humano. 

 

Sem concebermos tal debate sob o julgo da polêmica que merece devemos 

sinalizar que é o saber oriundo deste modelo de racionalidade da modernidade, para 

os pós-modernos como Santos (2010), entra em crise.  

Para Santos (2010), o trajeto histórico da modernidade está intrinsecamente 

ligado ao desenvolvimento do capitalismo30. Consideramos, nesse sentido, que a 

suposta crise do modelo de racionalidade moderno obedece às transformações 

                                                           
30

 Santos (2010) acrescenta que não é fácil periodizar o processo histórico deste 
desenvolvimento, pois em diferentes países o processo de industrialização não ocorre ao 
mesmo tempo uma vez que considera que as condições nacionais interferiram decisivamente 
no processo interno de desenvolvimento de cada país. 
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ocorridas no interior do sistema e que podem ser vistas nas mais variadas esferas da 

vida humana.  

O que está e evidencia é que os fenômenos sociais que surgem nas 

sociedades contemporâneas para os autores pós-modernos passam a não ser mais 

compreensíveis aos olhos das teorias e premissas oriundas da modernidade. Assim, 

seria necessária a emergência de um novo paradigma que fosse capaz de dar 

visibilidade a esses fenômenos, permitindo sua apreensão intelectual (PAOLI, SADER, 

TELES, 1983). 

 Em meio a uma série de acontecimentos, dos quais podemos citar a 

efervescência em que vários sujeitos coletivos denunciavam um certo mal estar na 

vida cotidiana e anunciavam a formação de narrativas culturais centradas na luta pela 

liberdade (SANTOS, 2008), teorias que reivindicassem uma abordagem cada vez mais 

voltada para os indivíduos na sua singularidade e para compreensões cada vez mais 

reduzida da vida humana ganhavam evidencia.  

Diante disso, devemos demarcar que a base que se funda na modernidade e 

foi denunciada pelo marxismo permanece: a contradição capital trabalho. O 

capitalismo continua, porém, reestruturado e junto com essa reestruturação há 

visibilidade de uma fragmentação do sujeito universal da modernidade – a classe 

trabalhadora. E aquela teoria que soube apreender a dinâmica societária fundada na 

exploração capital trabalho permanece válida e fundamental.  

Mas alertamos: as novas expressões da questão social denunciadas pelo 

novos sujeitos emergentes na cena política e no cotidiano, ainda que expressa por 

uma fragmentação política (os sujeitos reivindicam pautas específicas) devem ser 

submetida a categoria de totalidade. É preciso compreender, sobretudo no campo da 

defesa de direitos, que as diversas formas de opressão estão sendo denunciadas. O 

que vemos é que para além da inevitável fragmentação política do sujeito da 

modernidade temos o regresso das identidades silenciadas ao longo do tempo, esta é 

uma resultante inquestionável.   

Queremos dizer que há uma dupla fragmentação da classe trabalhadora no 

seio do sistema capitalista, sobretudo após a crise que se inicia no final dos anos 1960 

início do anos 1970: uma fragmentação política, que opera mais diretamente no 

potencial da força social destes sujeitos na organização de uma vontade e ações 

coletivas capazes de destruir o Estado e a sociedade do capital (Anderson, 1984) 

(lembremos que é a partir da exploração da força de trabalho que o capitalismo se 

reproduz, isso Marx nos ensinou) e, por outro lado, há uma fragmentação de 

identidade que, embora possa se expressar no cotidiano, onde giram as 
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singularidades cada vez mais intimas, aprofunda ainda mais cisão entre a classe 

trabalhadora. 

O que se coloca como pauta é que diante da manutenção do sistema 

capitalista é necessário que a classe trabalhadora fragmentada, tanto pela lógica 

capitalista em si, quanto pela urgência da visibilidade das diversas opressões, 

recoloque-se a um lugar de luta que seja comum e opere no sentido de propormos 

uma nova sociabilidade. Porém, diante da barbárie a que chegamos, a qual 

negligencia direitos às várias identidades de modo particular é humanamente difícil 

condenarmos essa falta de articulação, ao passo em que a luta hoje desses sujeitos é 

pelo reconhecimento e pela conquista de diretos como a liberdade, o respeito e a 

dignidade. 

  Consideramos, dessa maneira que a questão das identidades e essas lutas 

fragmentadas sob o julgo das opressões devem estar fortalecidas para que esses 

sujeitos adquiram um nível de visibilidade e de conquista tamanha a ponto de se 

vêem, na diversidade, unidos em nome da superação da ordem vigente.  

Estritamente ligada a essa efervescência, o campo teórico, portanto, sendo 

palco de uma profunda reflexão epistemológica – encabeçada pelos cientistas que 

adquiriam um interesse filosófico para problematizar sua prática científica – sobre o 

conhecimento científico moderno abrangendo questões que antes eram deixadas aos 

sociólogos tais como: as condições sociais, os contextos culturais, dos modelos 

organizacionais da investigação científica, etc (SANTOS, 2010).  

Além disso, precisamos pontuar que essas reflexões no nível teórico tem, 

portanto, forte ligação com as condições sociais, econômicas, políticas e culturais 

vivenciadas no sistema capitalista à isso os autores pós-modernos estão atentos. De 

fato, não erram ao analisar essas mudanças, o problema dessa abordagem que nega 

os pressupostos da modernidade está em colocar nas promessas do projeto moderno 

a culpa pelos problemas que estão sendo evidenciados na cena contemporânea, por 

isso combate-la.  

O “inimigo” para eles não é o sistema capitalista, mas as promessas da 

modernidade. É exemplar o que nos diz o próprio Santos (2010) “a promessa de uma 

sociedade mais justa conduziu à espoliação do terceiro mundo e ao abismo cada vez 

maior entre norte e sul”. 

Se esse é um dado que pode explicar como é construída a crítica dos pós-

modernos à modernidade ele não é único, como dissemos esse debate é diverso. 

Assim, é coerente a análise de Netto (2002) quando levanta duas hipóteses que 

travejam a diversidade e heterogeneidade no campo pós-moderno. 
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A primeira, esta que já aludimos, afirma que alguns autores defendem que as 

promessas da modernidade eram falaciosas, falsas e ilusórias, e, portanto, ocultavam 

outras intencionalidades (exploração e deshumanização dos homens e mulheres, 

destruição da natureza, etc.); por isso seria necessário recusá-las e reescrever a 

história e a cultura ocidentais.  

A segunda alude que a modernidade anunciou uma série de valores, que se 

esgotaram, mas não se trata de uma falácia, e sim de algo irrealizável que, portanto, 

cabe aos teóricos e intelectuais lançarem-se na busca por novas chaves heurísticas 

para apreender os novos conteúdos históricos no período que se abre na transição do 

século XX para o século XXI, ainda que signifique negar o modo moderno de 

compreender o mundo.  

A consequente crise do marxismo, gestada nesse movimento intelectual de 

crítica à razão moderna nos faz demarcar algumas análises críticas à respeito dos 

focos principais daqueles que acreditam que o “edifício teórico do marxismo é 

insustentável” e de que a “inteligibilidade que ele fornece do funcionamento da 

sociedade é limitada e em última instancia falaciosa” ou mesmo “mística” 

(CASTORIADIS, 1985, p. 76). 

 Um primeiro ponto é que um dos focos da crítica está contra a teoria marxista 

das classes sociais, a proposições de Castoriadis (1985) são exemplo disso. O autor 

afirma que o marxismo perdeu na atualidade sua identificação com os movimentos 

revolucionários, chegando a ser contrario ao mesmo, uma vez que o proletariado 

desapareceu como sujeito revolucionário e cede lugar a uma nova forma de pensar as 

transformações sociais a partir de uma pluralidade de sujeitos sociais nem mais, nem 

menos importantes.  

Daí resulta que as classes sociais não mais seriam sujeitos coletivos 

fundamentais e sim os sujeitos na sua singularidade para retirarmos de suas práticas 

singulares novas “significações” contidas nas representações que estes sujeitos fazem 

de si mesmos (CASTORIADIS, 1985; EVANGELISTA, 1997). 

Integrado ao movimento de crítica à modernidade o pós-estruturalismo amplia 

consideravelmente as bases para a elucidação da crise do marxismo na 

contemporaneidade aludindo que os pressupostos que a teoria sócia crítica elabora a 

coloca presa a um racionalismo determinista. 

É importante evidenciarmos, para melhor compreensão do que estamos a 

analisar, que tanto o estruturalismo como o pós-estruturalismo estão em um campo 

onde operam algumas noções fundamentais, são elas: “exorbitação da linguagem” 

através da generalização das categorias da linguística para todas as estruturas da 

sociedade. 
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 A segunda como efeito imediato da primeira é a “atenuação da verdade” ou 

“desqualificação da verdade”, onde não existiria verdade e sim “verdades”, significa 

dizer que: “as lutas de verdade são travadas com discurso argumentativo e a verdade 

é o efeito de convencimento de verdades presentes e em conflito”, ou seja, a verdade 

seria uma representação do mundo. 

Por último, propõe-se uma “descausalização da história”, onde o acaso é o 

dirigente dos fatos e a história não existiria o que existe são “imagens do passado 

propostas a partir de diferentes pontos de vista”. 

Em resumo, a onda irracionalista promovida pelos teóricos pós-modernos 

impulsionou e se definiu por uma rejeição ao conjunto de valores e temas que 

determinam a racionalidade moderna, rejeitando as grandes sínteses e a busca pelo 

conhecimento primário e sentido da história; proclamando-se a necessidade de 

elaboração de um novo paradigma e esquemas interpretativos de um cotidiano não-

estruturado, heterogêneo e plural, onde se observa uma “desreferencialização do 

real”31, uma “dessubstancialização do sujeito”32 e um “descentramento da política”33 

(EVANGELISTA, 1997, p. 24-25). 

Ou seja,  

A realidade torna-se um fantástico caleidoscópio de micro-objetos 
sem sentido, sem hierarquias causais, sem razão. Fica eliminada a 
possibilidade de uma „subjetividade racional, unificada, 
autoconsciente” capaz de entender e explicar o mundo (ZAIDAN 
FILHO, 1989, p. 22; EVANGELISTA, 1997, p. 26) 

  

 Segundo Santos (2010) 

 

Depois da euforia cientista do século XIX e da consequente reflexão 

filosófica, bem simbolizada pelo positivismo, chegamos ao final do 

século XX possuídos pelo desejo quase desesperado de 

complementarmos o conhecimento das coisas com o conhecimento 

das coisas, ou seja, com o conhecimento de nós próprios. 

 

E para superar a crise do paradigma da modernidade surge um paradigma 

emergente: o paradigma pós-moderno. Dentre as possibilidades para emergência do 

paradigma da ciência pós-moderna, tem-se: 

 

1) Que “todo conhecimento local é total”: Santos (2010) propõe que ao estudar 

e pesquisar um objeto se deve reivindicar uma perspectiva multidisciplinar, 

                                                           
31

 A representação simbólica do real ocupa o lugar da realidade objetiva. 
32

 “o sujeito histórico perde, igualmente, qualquer substrato ontológico, sendo reduzido a um 
mero feixe de sensações hedonistas”. 
33

 Resulta na fragmentação do sujeito e no aparecimento de uma pluralidade de “novos sujeitos 
sociais”. 
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ou seja, o objeto deve ser analisado sob o olhar de diversos campos 

teórico-metodológicos. Considera que a ciência pós-moderna não segue 

um estilo unidimensional de fácil identificação, pois o seu estilo é uma 

configuração de estilos construída segundo o critério do pesquisador ou 

cientista em um movimento de tolerância discursiva. (SANTOS, 2010) 

2) Na terceira, “todo conhecimento é autoconhecimento”: propõe a superação 

do modelo da ciência moderna no que tange a relação de separação sujeito 

e objeto que dominou principalmente no campo das ciências naturais. 

 

Essas duas possibilidades de emergência desse novo paradigma em sintonia 

com as críticas a racionalidade moderna que analisamos ao serem postas em 

analogia aos dilemas no campo da SC sinaliza que haveria uma crise na qual este 

campo teria perdido sua identidade que se manifestaria em sua fragmentação e 

diluição da mesma como campo científico, ao passo em que vem reafirmando a 

separação entre sujeito e objeto.  

Assim, Campos concorda com Carvalho na afirmação de que o saber 

dominante em SC tendeu a subestimar a importância dos sujeitos na construção do 

cotidiano e da vida institucional (CARVALHO, 1996). 

Os teóricos pós-modernos34 ao admitirem a inevitável existência de uma 

sobreposição de limites entre as disciplinas e também no campo da prática, afirmam 

que quase todo campo científico e de práticas é interdisciplinar e multiprofissional 

(CAMPOS, 2007).  

Em conformidade com esta idéia que consideramos não ser descartável 

Campos (et al, 1997), mesmo concorda com a crítica pós-moderna no que se refere 

ao sentido absoluto com que se tem tomado algumas noções como “individual-

coletivo”, “macro-micro”, mas acredita o analista que tal crítica parece apenas uma 

impossibilidade de fechar-se em saberes específicos do que a “extinção com 

consequente fusão de todas as disciplinas, profissões e especialidades” (CAMPOS, 

2007, p. 220) 

Para tentar superar o que os autores chamam de paradoxo do “isolamento 

paranóico ou da fusão esquizofrênica”, propõem a adoção de dois conceitos: núcleo 

e campo (CAMPOS, et al., 1997). Assim, a institucionalização dos saberes e sua 

organização em práticas se daria mediante a conformação de núcleos e campos, 

onde, o núcleo demarcaria a identidade de uma área de saber e da prática 

                                                           
34

 A exemplo de Guattari e Deleuze (1976) na filosofia e na clínica, McNeill e Freiberger (1993) 
na matemática, os quais tem afirmado que há um sentido absoluto no modo como vem se 
tratando algumas noções, como: dentro e fora, identidade e diferença, coletivo e individual, 
macro e micro (CAMPOS,2007).  
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profissional e o campo o espaço de limites imprecisos onde as disciplinas e as 

profissões buscariam apoiar-se umas nas outras para cumprir suas tarefas 

(CAMPOS, et al., 1997). 

Daí decorre uma busca por transformações que incidem no sentido de propor 

que a diretriz de interdisciplinaridade possa ganhar contornos mais precisos e possa 

se afirmar no cotidiano dos serviços de saúde promovendo uma superação da 

extrema fragmentação do conhecimento e isolamento das profissões e 

especialidades no trato aos problemas de saúde.  

Além disso, o grupo de pesquisadores constatou que, embora a saúde coletiva 

tenha passado por vários avanços traduzidos por um desenvolvimento teórico e pela 

incorporação de categorias sociológicas a SC continua tributária de um pensamento 

sistêmico pragmático e instrumental (CAMPOS, 2000). 

Para expor essa crise com mais detalhes Campos (2000) cita e concorda com 

Carvalho (1996) embora a SC tenha nascido da crítica ao positivismo e à saúde 

pública tradicional, ou seja, tenha se colocado contraria ao modelo biomédico tem se 

percebido “o recrudecimento de um neopositivismo, advogando-se como método de 

trabalho, versões mais ou menos sofisticadas da teoria dos sistemas” (OPAS, 1992; 

BARATA; BARRETO, 1996). 

Nesse sentido, Campos (2000) cede ao pólo de crítica ao pensamento marxista 

ao afirmar que o pensamento crítico incorporado à SC vem sendo insuficiente para a 

construção de práticas que apontem para um compromisso concreto com a produção 

da saúde. O autor demarca que a tarefa crítica de repensar as relações entre sujeito 

e objeto continua sendo um imperativo na contemporaneidade e no campo de SC 

pois ao incorporar o social ao pensamento sanitário tendeu a fazê-lo segundo 

cânones objetivistas preconizados pela escola estruturalista e pela tradição marxista: 

a subjetividade aqui admitida é aquela que brota da necessidade coletiva e que se 

organiza em sujeitos coletivos – no Estado, no partido, nas organizações classistas e 

comunitárias (CARVALHO, 1996). 

 Aqui há uma elucidação de que o sujeito coletivo da modernidade deve tomado 

em sua subjetividade. Busca-se portanto, superar o “ultrapassado” marxismo e propor 

uma reflexão sobre os sujeitos, resgatá-los; já que esta corrente de pensamento 

escanteou esses sujeitos na sua singularidade. Dizemos supostamente, pois a idéia 

oposta – herdeira dos pensamentos críticos marxistas – é bastante lúcida diante dos 

rumos do sistema e às contradições postas na contemporaneidade e nos revela com 

clareza onde devemos investir em nossas análises. Esse debate merece algumas 

considerações importantes para o campo da saúde. 



76 
 

Um dos grandes dilemas que perpassam as ciências sociais e na área da 

saúde ganha destaque é que as profissões de saúde deparam-se com demandas 

cada vez mais complexas e cada vez mais situadas na esfera da intimidade e 

subjetividade dos indivíduos. Muitos dos sujeitos negligenciados em suas pautas 

específicas e direitos particularizados vem exigindo uma atuação cotidiana dos 

profissionais.   

A grande questão que nos chama atenção, nesse conjuntura dita “pós-

moderna”, é a existência de uma demanda que é imediata e particular e de outra 

demanda que é mais mediata e global, ter clareza disso é importante para avançarmos 

na luta pela reversão das diversas formas de exploração e negligencia de direitos. A 

primeira seria tratar essas demandas “singulares” com a urgência e a importância que 

merecem, não negligenciá-las. Nesse ponto é importante que os profissionais estejam 

preparados que se contrate especialistas capazes de dar respostas às demandas 

desses sujeitos, mas vê-los do ponto de vista da integralidade e já sabemos que este 

é outro grande desafio para a saúde. 

A segunda, mais mediata e global, seria submetê-las a uma proposta de 

articulação, daí a sua relação mais global com a luta de classes. Metodologias de 

trabalho, propostas e estratégias devem ser pensadas, nas diversas áreas de atuação 

e de direitos, um grande desafio para as velhas e novas gerações. No caso do SUS, 

uma articulação que proponha um questionamento dos problemas do SUS e com o 

“SUS que queremos”, em ultima instancia, devem promover questionamentos a ordem 

vigente e resgatar os princípios da Reforma Sanitária. Os profissionais de saúde são 

os sujeitos em potencial com força para travar resistências cotidianas, investir em 

debates críticos sobre os limites que possuímos e não cooptá-los a dar respostas 

funcionais ao sistema é tarefa essencial para avançarmos.   

Em nome de uma nova ordem é preciso faro para visualizar nas demandas 

cotidianas e propor mediações, o que não se pode é negar a existência destas 

demandas, menosprezá-las. A reflexão que propomos é que tais demandas e 

aspectos singulares possam ser analisados em sua totalidade, que o sujeito possa ser 

visto em sua subjetividade, pois problemas de saúde passam por essa instancia, mas 

não apenas por ela. O que não se pode fazer é apreender tais problemas e resolve-los 

no nível do imediato e “local”, não pensar nesse sujeito como o único capaz de 

resolver seus próprios problemas - o viés conservador dessa postura é evidente.  

As demandas devem ser estudadas e problematizadas diante da profunda 

modificação e complexificação das demandas que chegam ao serviços públicos. Falar 

de questão social hoje é falar de suas novas expressões, expressões cada dia mais 

transfiguradas em sujeitos sociais ativos femininos, masculinos, lésbicos, transexuais, 
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gays, negros: não meramente corpos imbuídos de desejos íntimos, mas que ainda 

estão mergulhados em uma onda de barbárie nunca antes vista, mas que continuam 

assentadas em uma base: a produção e reprodução do capital.  

É inegável que estamos sendo cada dia mais desafiados por este sistema que 

esta em pauta o qual tratou de fragmentar a classe trabalhadora (essa fragmentação é 

vista também entre os profissionais de saúde, uma das forças potenciais para lutar 

contra as amarras de um Estado Capitalista), a destruir o poder dos sindicatos e por 

outro lado vem se alimentando do preconceito e da opressões de raça, gênero e etnia, 

que vem deslocando, a prece universal da modernidade, mas não prendendo-a ao 

passado, como dizem os neoconservadores. A prece universal jamais deve ser 

esquecida, mas poderá se ver transplantada, cotidianamente, em apelos subjetivos e 

devem ser tomados por mediações pouco simplórias que exigem um olhar para a 

realidade e para os problemas estruturais. 

É pensando uma forma de olhar para esses sujeitos e para as novas demandas da 

contemporaneidade, bem como para novas formas de gestão nas instituições de 

saúde que os pesquisadores do LAPA propuseram o Método Paidéia e, como uma das 

estratégia de materialização desse método, o Apoio Matricial, propostas que 

claramente possuem um fundamento filosófico e conceitual que mistura contribuições 

do marxismo, do existencialismo e da psicanálise, sendo central as ideias pós-

estruturalistas e pós-modernas.  

  

3.1.2 O Método Paidéia: analisando universo teórico do Apoio Matricial 

 

 É relevante afirmarmos, nessa busca por novas formas de pensar os sujeitos e 

a relação entre eles nas instituições, onde várias perspectivas teóricas estão em 

confronto, que a escolha das categorias, da forma de ver o mundo e as pessoas, 

assim como ver os problemas contemporâneos ai incidentes não é uma tarefa 

desinteressada ou neutra, por mais que afirmemos os nossos limites teóricos haverá 

sempre uma repercussão para além desses limites.  

A escolha do grupo de pesquisadores que analisamos para propor um resgate 

dos sujeitos no seio da saúde coletiva passou pela construção de algumas 

metodologias para o processo de trabalho em saúde e para a vida. Seguindo os rumos 

metodológicos expostos no início deste capítulo (assimilar tudo o que interessa, não 

importa de qual perspectiva seja e expelir o que não interessa), os autores se 

baseiam, em uma concepção de dialética contraria ao preconizado por Marx, uma vez 

que Campos et al (2013, p.18) compreende que  
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as interações e sínteses entre elementos produzem tanto efeitos 
sinérgicos quanto contraditórios, criando novos contratos sociais e 
novas contradições, conflitos; ou seja, nada eliminará o 

funcionamento disjuntivo da sociedade, dos grupos e das pessoas. 
 

Essa idéia de dialética nos parece bastante problemática se o que se pensa é 

repensar e propor um novo modelo de saúde, pois se não temos como eliminar o 

funcionamento disjuntivo da sociedade e dos serviços de saúde o que nos resta? 

A idéia de uma certa circularidade presente neste pensamento, ou seja, que de um 

certo modo as coisas tenderiam a retornar ao ponto anterior, por isso não se pode 

eliminar o funcionamento disjuntivo da sociedade, dos grupos e das pessoas, provém 

de vários pensamentos considerados pós-modernos que recusam a noção de 

progresso retornando ao conceito de “eterno retorno” elaborado por Nietzsche que 

resultou na afirmação de que há um certo grau de circularidade na história (HARVEY, 

1993; JAMERSON, 1996). 

Identificados com Freud que afirmava haver uma repetição no comportamento 

individual dos seres humanos em oposição ao “otimismo que supunha o 

desenvolvimento linear ou em espiral ascendente da vida em sociedade” (CAMPOS et 

al., 2013, p. 27), os autores advogam que os dilemas existentes na vida em sociedade 

se reporiam sempre em qualquer sociedade, ainda que as situações nunca sejam 

idênticas35 

Chamamos atenção para este trecho: 

 

Trazendo para o campo da política, da gestão e da vida cotidiana, 
poder-se-ia também reconhecer certa circularidade no funcionamento 
social, ainda que nunca haja um retorno ao mesmo de antes. Essa 
recorrência, essa tendência à repetição resultaria tanto da 
concentração de poder em determinados grupos ou classes sociais, 
como da força das estruturas e das instituições, quanto de traços 
imanentes às pessoas, todo esse conjunto interferindo na visão de 
mundo e no agir prático dos sujeitos. A lei, a ordenação das forças da 
natureza e das forças produtivas, a cultura, os valores, os costumes e 
os hábitos atuam conformando o modo como pensam e vivem os 
habitantes de certo tempo e de certo território. O ser humano tende a 
introjetar essas características externas, seja da cultura, da 
racionalidade econômica ou de valores predominantes em uma 
época, transformando-as em elementos singulares de sua própria 
subjetividade. Por isso é tão difícil realizarem-se mudanças 
organizacionais (CAMPOS, et al., 2013, p. 29). 

 

 Nesse sentido, a Práxis Paidéia,  

 

                                                           
35

 Os autores recorrem, para complementar o pensamento ora exposto, a Deleuze e Guatari 
(1976) os quais criticam essa concepção baseada na compulsão a repetição, admitindo que 
cada tentativa de repetição de uma situação passada seria diferente da anterior tendo em vista 
a diferença entre os contextos e as pessoas.    
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Admite nossa faculdade de construir distintos graus de compreensão 
sobre um dado fenômeno, mediante o controle, em alguma medida, 
dos vieses inconscientes e subjetivos. Nesse sentido, é um recurso 
útil para se colocar alguma intencionalidade na implacabilidade do 
destino ou do acaso (CAMPOS et al., 2013, p. 25) 

 

É importante notar aqui o foco analítico desse método é propor modificações na 

subjetividade dos indivíduos e, consequentes, modificações na organizações, mas 

sempre supondo que se manterá a concentração de poder em determinada classe.  

É possível evidenciar que o objetivo da metodologia de formação e de Apoio 

Paidéia tem é aumentar a capacidade de compreensão e de intervenção das pessoas 

sobre o contexto, sobre os outros e sobre si mesmas, onde a principal estratégia 

pedagógica para a formação Paidéia é a prática reflexiva, além de sugerir espaços de 

co-gestão e, consequentemente, promover a defesa da democracia. 

É preciso considerar que, no espaço institucional, um aspecto importante do 

Método Paidéia é forma como ele aponta para uma construção democrática, 

reconhecendo uma tríplice finalidade:  

produzir alguma coisa (bem ou serviço) que atenda a 
necessidades sociais de outros; pensar e trabalhar para os 
outros, para produção de valores de uso uteis aos outros; 2) 
entretanto, o ser humano sempre trabalha, também, para si 
mesmo, para sua constituição como sujeito, sua sobrevivência e 
construção de sentido e significado para a sua própria vida; 3) o 
objetivo é a própria sustentabilidade e reprodução da instituição, 
organização ou movimento (CAMPOS, et. al., 2013, p.53).  
 
 

Vejamos que a idéia de democracia aqui aludida é pensada para o aperfeiçoamento 

de pessoas e instituições, pensando na reprodução dessas ultimas e no modo como 

esses indivíduos possam ao mesmo tempo em que cooperam com a sustentabilidade 

da instituição possam encontrar sentido para sua própria vida.  

Para compreendermos melhor é válida a observação de que, para Campos et al 

(2013; 2010), os sistemas sociais se articulam em três dinâmicas sociais: uma de 

caráter ideológico e cultural – se expressa de várias maneiras, mas tende a cristalizar-

se de forma normativa e legal; a segunda se expressa em componentes estruturais e 

organizacionais concretos – Estado, mercado, a produção econômica, empresas 

publicas e privadas, partidos, etc. E a terceira é constituída pelos atores sociais – as 

pessoas subdivididas entre: de um lado, trabalhadores, soldados funcionários, por 

outro, os donos das organizações e da maior parte do poder. 

Assim, a Práxis Paidéia ou Método Paidéia, de acordo com o autor, operaria 

diretamente sobre as leis, as normas e tradição, sobre as organizações objetivando 

democratizá-las e também sobre a terceira instancia, isto é, procura realizar um 

trabalho sistemático junto aos próprios sujeitos, ampliando sua capacidade de atuar 
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sobre o mundo que o cerca, isto é, sobre as demais dimensões, ou seja, a proposta é 

“mudar as coisas e as pessoas” (CAMPOS et al., 2013, p.), ou melhor, mudar as 

coisas através das pessoas o que reflete uma transformação que se localiza nos 

indivíduos:  

trata-se de uma metodologia que busca construir condições 
favoráveis para a reflexão sobre a atuação dos sujeitos no mundo, 
procurando sempre meios para que essa reflexão rebata sobre a 
imagem que os sujeitos tem de si mesmos. Busca o sentido forte do 
termo reflexividade; o pensamento se voltar sobre si a partir das 
evidencias colhidas no mundo (CAMPOS, 2006, P. 20-21). 

 

Outro ponto importante da Práxis Paidéia é a critica das organizações 

tradicionais a partir de uma análise de “microfísica” da gestão – critica a herança dos 

princípios tayloristas no cotidiano das organizações. Os autores tratam, portanto, o 

apoio Paidéia como uma postura metodológica que busca reformular os mecanismos 

de gestão considerados burocráticos e ineficientes.  

E qual seria afinal a contribuição do Método Paidéia para o campo da saúde? A 

Tese que dá base ao pensamento que Campos (2005) vem defender para a saúde 

está presente no livro Método para Análise e Co-Gestão de Coletivos é que: “durante 

os processos de produção de bens ou serviços (com certo valor de uso) ocorre, de 

modo simultâneo, a co-produção de Sujeitos e de Instituições. 

O Método Paidéia reafirma, dentro desta lógica, a possibilidade de que os 

sistemas de saúde podem contribuir para a constituição do sujeito. Recorremos às 

palavras do autor: “Pois bem, considero que a gestão e as práticas profissionais tem a 

capacidade de modificar o sujeito e os padrões dominantes de sociedade. Tem 

potencial pedagógico e terapêutico, portanto”. 

 O autor considera a concepção de saúde como um traço cultural, um pedaço 

da cultura. Cultura é compreendida como uma dada cristalização de modos 

considerados legítimos de viver a vida. Nesse sentido, a Cultura permanece sendo o 

instituído, a tradição. Uma instituição restritiva que indicaria o que é proibido, e, 

portanto, estabeleceria regras de convivência. 

 Por outro lado, tomando-se o Efeito Paidéia - o sujeito como co-produtor de 

sua circunstancia - a cultura passa a ser entendida, também, como Instituição que 

regula modos considerados adequados para o Sujeito lidar com seu Desejo e 

Interesse.  

Para o analista, o Efeito Paidéia amplia-se na medida em que se ampliam a 

capacidade de auto-analise, de análise do contexto e a intervenção sobre si mesmo. 

Portanto, o Efeito Paidéia, segundo o autor, depende do conceito de “práxis”: atuar 

segundo finalidades, construindo o sentido e o significado para a ação, agir sobre o 
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mundo de modo reflexivo, alterando o agente junto com a reconstrução do contexto 

(Chaui, 2002); 

Esse Efeito Paidéia – o sujeito com capacidade para interagir com a cultura – 

realiza-se por meio da política, da gestão de organizações e de práticas diversas, as 

amorosas, do mundo do trabalho, pedagógicas, terapêuticas, etc (Campos, 2000).  

Nesse sentido, presume-se que as concepções sobre saúde, daí decorrentes, 

são uma síntese singular resultante destas distintas influencias: política, das 

instituições e organizações e das práticas sociais em geral. Em ultima instancia, o 

estilo de vida, as condições de vida e de saúde são uma mescla do que cada sujeito 

faz com sua vida e do que as instituições fazem da vida dele.  

O Método Paidéia objetiva fazer clínica, saúde pública e gestão respeitando o 

saber técnico e o popular, mas considerar o interesse e o desejo dos agrupamentos, 

combinar lógicas distintas, onde, “compreender-se implica analisar a dinâmica do 

desejo e do interesse próprio; enxergando, ao mesmo tempo o desejo e interesse dos 

outros” (2001-2003) 

O Efeito Paidéia sobre as pessoas é resultado de afetos, conhecimentos e 

poder. Para o método Paidéia essas dimensões atuam juntas, pois compreende que 

nas instituições relacionam-se poder, uso de conhecimento e modos de circulação de 

afeto.  

Em que seria útil para a saúde implementar esse Método ou as estratégias 

baseadas nesse emaranhado de idéias? Alguns problemas na Saúde Coletiva 

evidenciados pelos autores nos mostra o que está sendo previsto por ele: Campos et 

al (2013) considera que a Vigilância em Saúde precisa ser tomada em perspectiva 

ampliada, pois possui múltiplas dimensões e ainda “esquece que atua sobre pessoas”; 

“estuda epidemias como se não houvesse sujeitos”. Ou seja, aquela tentativa de 

resgatar o sujeito aqui é bem clara e nos coloca, até certo ponto, em acordo, pois o 

modelo ainda vigente, como vimos, aprisiona também as relações e as propostas da 

Vigilância em Saúde, mas é importante referendarmos que ações tem dado certo, e os 

sujeitos tem feito parte das ações, ainda que impedidos pela estrutura antidemocrática 

imperante.  

Além disso, para Campos (2013) faz-se Promoção e Prevenção “sobre” os 

usuários e não “com” a participação ativa deles. Esse argumento merece as mesmas 

ponderações que o anterior e, além disso, aponta para uma proposta bastante 

sinalizada com a filosofia da Nova Promoção à Saúde, em especial com o principio de 

empowerment36 entendido como “[...] um processo através do qual as pessoas 

                                                           
36

 Analisando o verbo com base nos estudos de Vasconcelos (2013) e Castiel e Ferreira (2009) 

podemos perceber que este pode ser utilizado tanto no modo transitivo como intransitivo. No 
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adquirem maior controle sobre as decisões e ações que afetam a sua saúde (tradução 

livre).  

Castiel e Ferreira (2009) serão precisos ao aludir para a perspectiva de, com 

base neste princípio, os programas ou estratégias divulgarem soluções individuais 

para problemas coletivos e a relação com a proposta de apoio que analisamos guarda 

uma relação curiosa com esta probabilidade.  

Ainda se referindo aos problemas de saúde que poderiam ser sanados com a 

aplicação do seu método, Campos et al(2013) alerta que os programas perdem 

eficácia ao tentar manipular e controlar o desejo, o interesse e os valores das pessoas 

em função das necessidades oriundas de normas estabelecidas pela epidemiologia ou 

pela lógica política ou administrativa.  

Pretende, portanto, contaminar a relações de saúde com a lógica da tríplice 

determinação que afirma que todas as maneiras de agir sobre o mundo estão 

misturados poder, saber e afetos, ainda que de modo distinto.  

Segundo Campos (2013) A Saúde Pública e a clinica médica, por exemplo, 

operam como se houvesse uma diluição da influencia destes fatores, o saber os 

técnicos atuaria melhor sendo “livre” da política, e de conhecimento ou afetos 

“incovinientes” de pacientes ou da comunidade e este núcleo do pensamento 

tecnocrático: a tentativa de reduzir as pessoas à condição de objeto, rejeitando-se com 

isto a circulação de afetos e a “contaminação” das práticas pelo poder ou pelo saber 

dos “leigos”, todos atingidos pelas medidas geradas em apenas um dos pólos da 

relação de poder; deve ser combatido. Em ultima instancia o autor supõe uma lógica 

mais humanitária e menos presa aos riscos de uma objetividade que condene nossos 

sentimentos. 

Mas esses sujeitos não estarão livres de determinações externas. De Sarte 

(1963), os autores resgatam a idéia da articulação entre as estruturas de determinação 

dos sujeitos e sua própria capacidade de intervenção sobre esses determinantes, mas 

ao contrario da concepção Sartriana o Método Paidéia enfatiza a necessidade de 

considerar a existência de determinações externas do contexto e, nesse sentido, a 

liberdade de agir seria sempre incompleta e relativa frente aos dilemas do contexto. 

A “Autonomia no Método Paidéia, é concebida como a capacidade do sujeito para 

compreender e agir sobre si mesmo e sobre o contexto” (Campos, et al., 2013, p. 21) e 

com base em alguns conceitos e categorias da tradição psicanalítica (e dialética, como 

                                                                                                                                                                          
primeiro caso, vai supor a ação de capacitar, por exemplo, os profissionais de saúde 
“capacitando” ou “controlando” as populações e transferindo-lhes o “poder” de tomar decisões. 
No outro modo, há uma evidencia de que essa capacitação seria executada pelos próprios 
sujeitos, estando subjacente a ideia de que poder é conquistado por si mesmo, pela pessoa ou 
grupo.  
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vimos) o Apoio Paidéia se estrutura enquanto metodologia de trabalho. Destacamos 

alguns autores para abordamos os pontos mais relevantes para se compreender a 

proposta, são eles: Freud, Wnnicott, Pichon-Rivière e Vygotsky.  

De Freud a proposta corrobora com toda sua rede conceitual, mas obtém destaque 

três pontos: 

1) A relação dinâmica entre consciente e inconsciente: no Apoio Paidéia trabalha-

se com as duas dimensões: o inconsciente, representado pelos desejos, afetos 

e formação de compromissos e o consciente, configurando os interesses que 

movem os sujeitos e sua capacidade de construir contratos com o outro. 

2) O conflito irremediável entre princípio do prazer e princípio da realidade: Freud 

(1975;1931) afirma que o sujeito e civilização se constroem na renuncia do 

sujeito à satisfação dos seus desejos atendendo às restrições do social. Há um 

confronto, portanto, entre ambos os princípios e é a partir desse embate que o 

ser humano e sua relação com o mundo se estruturará propondo uma cisão 

entre: ele e os outros, vida individual e vida coletiva, o prazer e o trabalho, etc. 

3) A noção de escuta e de relação transferencial: entendendo escuta como 

possibilidade de acesso às diferentes formas de subjetividade e a compreensão 

de que nas relações se produzem e reproduzem elementos da história dos 

sujeitos, o que abre espaço para a emergência da singularidade (Macedo; 

Falcão, 2005). 

 

Já a afinidade com o pensamento de Winnicott (1975) está no que ele chama 

de zona intermediária entre a realidade interna e a vida compartilhada. Essa zona 

se constitui no espaço de relação entre a mãe e o bebê, onde o bebê transita da 

fase de “dependência absoluta” para “dependência relativa” oscilando entre estados 

de integração e não integração, formando conceitos de eu e não eu, mundo externo 

e mundo interno. O Apoio Paidéia pretende atuar de modo similar à noção de 

transicionalidade fazendo a mediação entre o interno do grupo, com seus 

movimentos singulares, e as exigências do mundo externo, as contingencias sociais 

e institucionais (CAMPOS, et.al., 2013). 

No campo “psi” Campos (et. al., 2013) destacam, da psicologia social de 

Pichon-Rivière (1985), o conceito de vinculo que envolve o pensar, o sentir e o 

fazer com o outro, compreendido como base para a construção da subjetividade, 

ponto que aparece com grande ênfase no modelo de gestão definido no Método 

Paidéia. Outra influencia desse pensador e que incide mais no campo da ação é a 

proposta de Grupos Operativos para apoiar trabalhos com grupos terapêuticos e 

educativos. 
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Os processos de mudança dos sujeitos, para Pichon, devem 
centralizar-se numa tarefa, entendida como ações por meio das quais 
um grupo conseguiria descobrir e superar posturas estereotipadas 
que impedem seu desenvolvimento, e então adquirir mobilidade para 
tomar decisões e lidar com as ansiedades inerentes à mudança. 
Integração para mudança, entre sentir, o pensar e o agir (CAMPOS 
et. al, 2013, p. 23). 
 

Aqui está a fonte a partir da qual se pode pensar, na proposta de Apoio Paidéia, 

em uma modificação dos sujeitos, lembrando que o sujeito aqui é compreendido 

sempre em sua singularidade, mesmo quando se pensa em grupos estará se 

pautando, de acordo com a propostas que analisamos, em seus “movimentos 

singulares”, refletir posturas internas e, consequentemente, propor ações. 

Além disso, o autores (2013) demonstram interesse no construtivismo sócio-

histórico de Vygotsky (1998), para quem o pensamento e a capacidade de 

conhecer o mundo e de nele atuar é uma construção social que emerge da 

atividade humana.  

Vygotsky vai afirmar que os sujeitos a partir da atividade externa, interpessoal e 

social internaliza os conteúdos externos reconstruindo os seus significados 

internamente e transformando-os em conteúdos de consciência. Assim, para o 

pensador, o desenvolvimento intelectual se dá de fora para dentro e depende da 

mediação social e a aprendizagem enquanto elemento de mediação entre o sujeito 

e o mundo que o cerca, impulsiona um desenvolvimento mental (CAMPOS, et. al., 

2013).  

Ao propor discussões sobre o processo de ensino-aprendizagem, os autores 

supracitados aludem que para Vygotsky, além de criar um ambiente protegido que 

favoreça a reflexão e facilite a construção do conhecimento pelo aluno, é importante 

que o professor participe ativamente e ajude os alunos a superar os impasses nas 

discussões, dando contra-exemplos que estimulem reflexões e também traga 

outros conceitos, situações e contextos que não estejam sendo percebidos ou 

considerados pelos alunos.  

Para Jófili (2002), o professor tem a tarefa de propiciar aos alunos exercícios de 

avaliação de seus conhecimentos prévios e os coloque em relação ao 

conhecimento cientificamente aceito e ao contexto em que se aplica esse 

conhecimento de modo que percebam os vazios e as incoerências no seu 

entendimento e, assim, reestruturem suas idéias.  

Para os autores do Apoio Paidéia,  

 

A perspectiva de Vygotsky tem influencia fundamental na definição do 
Apoio Paidéia e tem implicações didático-pedagógicas importantes 
sobre a função do professor, nos levando a pensá-lo como um 
apoiador [...]. A noção de oferta utilizada pelo Método Paidéia apoia-
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se em Vygotsky, isto é, a idéia de que o apoiador deve contribuir para 
a discussão com temas, análises e sugestões, sempre estimulando o 
grupo a toma-los como oferta, ou seja, algo passível de crítica e da 
alteração (CAMPOS, et. al.,2013, p. 24). 

 

É adotada uma lógica de apoio que favoreça a discussão de problemas em busca 

de soluções promovendo modificações nas relações e supondo uma idéia de co-

produção. Qual seria, portanto o que é a função de apoiador Paidéia? Campos (2001-

2003) responderá que é a tentativa de ampliar a capacidade das pessoas lidarem com 

o poder, com circulação de afetos e com o saber, ao mesmo tempo que estão fazendo 

coisas, trabalhando, cumprindo tarefas. No fundo, seria, na concepção do autor, uma a 

radicalização da construção da cidadania e de sociedades democráticas.  

Portanto, o objetivo da metodologia Paidéia de co-governo e de apoio é a 

construção de capacidade de “análise e intervenção” dos cidadãos. Em outras 

palavras, da capacidade de cada um lidar consigo mesmo, com os outros, com a 

realidade, com o saber e regras, com a natureza – forças “internas” e “externas” ao 

sujeito. 

Não se faz alusão a um lugar estrutural específico de apoio, mas pode-se 

depreender, desta forma de pensar as relações nas instituições, que há variações 

obrigatórias no modo de proceder conforme o lugar institucional do apoiador. Para 

melhores esclarecimentos o analista elenca alguns núcleos estruturais de onde se 

pode realizar apoio Paidéia, tendo cada um suas potencialidades e seus limites 

específicos, são eles: 

 

- de um lugar de poder institucional: um dirigente (de organizações, 
equipes, movimentos, etc) pode apoiar quem opera no cotidiano 
desde que esteja em uma estrutura que pressupõe a co-gestão; 
- de um lugar de suposto saber e como alguém externo ao 
agrupamento: um especialista que é demandado em função de um 
conhecimento presumido (assessor, supervisor, alguém com domínio 
de um método, ou alguma experiência prévia, analista ou apoiador 
institucional); 
- de um lugar de suposto saber e, ao mesmo tempo, de poder 
profissional (clinico, pedagogo, sanitarista, etc) se pode realizar 
práticas profissionais de maneira compartilhada com os usuários; 
- de um lugar de paridade (suposta horizontalidade) no coletivo: como 
um membro da equipe ou da comunidade conseguiria funcionar como 
apoiador Paidéia para seus pares? Aqui se trata do denominado 
Apoio Matricial (CAMPOS et al. 2013, p. 51).  

 

 
Para Campos (2001-2003) em todas essas possibilidades, o apoiador terá que 

se colocar na roda: “permitir coordenar e até mesmo buscar ativamente incluir-se no 

processo, ou seja, sofrer o efeito Paidéia”. Para isso ele alerta que a falácia da 

neutralidade deve ser desmentida explicitando o lugar de vinculação dos sujeitos 
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envolvidos o que significa colocar em análise as relações de poder, conhecimento e 

afeto que estarão envolvidos. Assim, os “trabalhadores, militantes, todos serão meios 

para se alcançar objetivos, mas, ao mesmo tempo, são também um fim de todo e 

qualquer empreendimento humano”. 

Lidar com ofertas é outro elemento que, como vimos, faz parte da idéia de 

apoio pensada e desenvolvida por estes estudiosos e, neste sentido, para Campos 

(2001-2003) “a primeira oferta é oferecer-se como apoiador” e “toda oferta é uma 

oferta interessada” e mais: “ofertar é revelar-se é expor-se à avaliação alheia”. A 

noção básica de oferta aqui é compreender, além de tudo, que as demandas do grupo 

ou dos usuários funcionam como ofertas ao apoiador que poderá “mexer com os 

outros e consigo mesmo”.   

Alem disso, deve-se apoiar grupos tanto para construir objetos de investimento, 

quanto para compor compromissos e contratos com os outros. Assim,  

 

Uma das tarefas do apoiador refere-se exatamente a capacitar os 
agrupamentos a depositarem afetos positivos em objetos (coisas) fora 
de si mesmo, ainda que referenciadas pelo desejo e relações de afeto 
e de poder. Desfrutar o prazer de saber. A construção deste objeto de 
investimento depende de fatores políticos, cognitivos e afetivos. Há 
que se lidar com esta mescla. Por outro lado, agir em função dos 
outros, estabelecendo compromissos e contratos; ou seja, sem 
renunciar absolutamente o desejo ou o interesse particular, muito ao 
contrário, agir tendo-os como referencia, para compor espaços e 
modos de agir que estabeleçam mediações (CAMPOS, 2001-2003, p. 
5). 

 
Para o autor (2001;2003), na realização do apoio, o apoiador deve “pensar e 

fazer junto com as pessoas e não em lugar delas” e sempre procurar ampliar os 

espaços onde se aplica o Método, por exemplo: reuniões, mas não somente nelas, 

procurando novos espaços de reflexão cotidianos, onde outros discursos poderão e 

deverão surgir afim de contribuir com a reflexão de resultados, metas, problemas 

diversos e estratégias práticas a serem propostas. Assim, o apoiador deve “autorizar 

os grupos a exercer crítica-generosa e desejar mudanças” e ser, ao mesmo tempo um 

agente.   

 Porém, não percamos de vista que o enfoque pensado pelo autor foi pensado 

com base em uma abordagem “micro” da realidade, percebendo no apoiador um meio 

de realizar mudanças nas instituições não refletindo sobre os desafios que os 

trabalhadores de saúde encaram no cotidiano dos serviços - que no caso dos NASF 

será abordado mais adiante – ou quando são analisados permanecem presos à 

recortes gerenciais, organizacionais ou até mesmo subjetivos. 
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3.2 APOIO MATRICIAL NOS NASF COMO ESTRATÉGIA DE 

REALIZAÇÃO/UTILIZAÇÃO DA METODOLOGIA DA “PRÁXIS PAIDÉIA” 

 

De todo, podemos observar nos estudos desses autores que a Práxis Paidéia, 

portanto, tem sido utilizada em três planos: Apoio Institucional e na co-gestão de 

organizações, de instituições e de redes e sistemas sociais (gestão participativa); nas 

práticas em saúde: clínica e saúde coletiva compartilhadas entre profissionais e 

usuários e AM na co-gestão de relações interprofissionais em arranjos de Equipes de 

Referencia e Rede de Cuidado. Sobre o Apoio Matricial, diversas experiências podem 

ser registradas no cenário nacional, mas analisamos especificamente a experiência 

nos NASF.  

 

 3.2.1 Apoio Matricial (e equipe de referencia): descrição do arranjo  

 

 

Além dos entraves que já pontuamos no decorrer do trabalho, é preciso resgatar a 

existência de problemas de ordem gerencial ou organizacional que ao nosso ver estão 

intrinsecamente relacionados a afirmação modelo biomédico como reflexo de um 

sistema antidemocrático. Tais problemas, para Campos e Cunha (2011), 

“caracterizam-se por estarem na dependência – em grande medida – de atores locais, 

como gestores e trabalhadores”, são eles: 

 Fragmentação da atenção e a responsabilização clinica inadequada. Para os 

autores existe uma racionalidade gerencial hegemônica (CAMPOS, 2000) que 

seria um modo de organizar o trabalho e os processos de decisão nas 

organizações que contribui para que os profissionais reduzam sua intervenção 

a procedimentos e a doenças, consequentemente, a terem um olhar reduzido 

para os usuários; 

 O outro problema é a valorização social/organizacional de modo diferenciado 

entre os saberes profissionais e de serviços o que dificulta o reconhecimento 

da importância da complementaridade da rede e entre os profissionais. Trata-

se da força simbólica e financeira que tende a valorizar determinados serviços 

e saberes; 

 Por ultimo, é a idéia de otimizar a utilização dos serviços através de centrais de 

regulação que distribuem os usuários sem critérios territoriais e à revelia dos 

profissionais e equipes. 
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Para os autores, esses problemas que estão mais concatenados com um entrave 

de ordem gerencial, portanto, fortemente relacionado ao modelo de gestão, encontram 

na proposta de AM e Equipe de Referencia um enfrentamento, na medida em que este 

arranjo propõe novas formas de contratos entre os serviços de saúde, desses com os 

profissionais e desses com os usuários.  

Para compreendermos os pontos centrais que demonstram onde e como esses 

problemas poderiam ser resolvidos, descrevermos esse arranjo, propondo algumas 

reflexões sobre o mesmo. 

Começamos por referendar que “o termo AM é composto por dois conceitos 

operadores” (DOMITTI, 2006, p. 22). Sobre o termo “matricial” este surge para criticar 

o modelo de gestão do trabalho concebido pela administração clássica que introduziu 

sistemas burocráticos e sem dinamicidade.  

Em seus estudos Campos (2000) observou que a maioria dos serviços de saúde 

dividiam-se em departamentos ou seções segundo a lógica das profissões ou 

especialidades médicas. Ou seja, uma modalidade de organização baseadas em 

chefias por corporações de profissionais fragmentando o trabalho, diluindo a 

perspectiva de vinculo e favorecendo a constituição de um trabalho centrado mais em 

procedimentos e nos resultados finais do que nos usuários. 

Nesse sentido, de acordo com Domitti (2006) a proposta dos críticos a esse 

modelo apontaram para a possibilidade de se pensar as organizações como matrizes 

em que a inevitável departamentalização poderia ter seus efeitos atenuados mediante 

a criação de ações horizontais sem autoridade gerencial entre as pessoas envolvidas. 

Com base nisso, propõe a reorganização segundo a lógica de Unidades de Produção, 

departamentos que aglutinam todos os profissionais que trabalham em um mesmo 

território e com o mesmo tipo de usuário (CAMPO; CUNHA, 2011). 

O conceito de Unidades de Produção, indica-se uma tentativa de se quebrar com 

a lógica proposta pelo princípio de hierarquização que prevê uma diferença de 

autoridade entre quem encaminha e quem recebe os casos. 

O termo “apoio” captura significados destas críticas ao modo gerencial de 

organizar esses serviços. Ele foi retirado do método Paidéia (CAMPOS, 2003), como 

já apontamos e, segundo Domitti (2006), sugere uma metodologia capaz de ordenar a 

relação entre profissional de referência e especialista com base em procedimentos 

dialógicos e não na autoridade. 

Campos (2003) afirma que este apoio, enquanto postura metodológica, parte do 

reconhecimento de que as funções de gestão se exercem entre os sujeitos mesmo 

que estes desenhem entre si distintos graus de saber e de poder. Não partir desse 
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reconhecimento, segundo o autor, é reproduzir formas burocratizadas de trabalho que 

supõe um empobrecimento subjetivo e social dos trabalhadores e dos usuários.  

A pretensão deste estudioso é potencializar alterações na subjetividade e na 

cultura dominante entre os profissionais de saúde. Por isso, tece suas considerações 

ponderando que considera a cultura e a subjetividade de uma instituição são 

socialmente produzidas e, portanto fruto de múltiplas determinações, ao mesmo tempo 

em que são também passiveis de mudança por meio da ação dos grupos envolvidos 

(CAMPOS, 1999). Assim, acredita este autor que 

 

O estilo de governo e a estrutura de poder das organizações 
condicionam e determinam comportamentos e posturas. Um sistema 
de poder altamente verticalizado, com tomada centralizada de 
decisões, tende a estimular descompromisso e alienação entre a 
maioria dos trabalhadores. Um processo de trabalho centrado em 
procedimentos e não na produção de saúde tende a diluir o 
envolvimento das equipes de saúde com os usuários. 

 

Nesse sentido o autor vislumbra com a proposta de AM em mudanças na 

estrutura gerencial e assistencial dos serviços de saúde. Nos seus termos “tratar-se-ia 

de inventar uma nova ordem organizacional que estimulasse o compromisso das 

equipes com a produção de saúde, sem cobrar-lhes onisciência e onipotência” 

(CAMPOS, 1999, p. 342).  

Com base nesses pressupostos os autores propõe a relação entre AM e a Equipe 

de Referencia como sendo ao mesmo tempo um arranjo organizacional e uma 

metodologia de trabalho (CAMPOS, et. al., 2013, p. 65).  

 

Em primeiro lugar, busca levar a lógica de co-gestão e do apoio para 
as relações interprofissionais, substituindo as tradicionais 
modalidades de relação burocrática e com grande desequilíbrio de 
poder. Na saúde, tenta criticar e reconstruir a tal da „interconsulta‟ e 
dos „sistemas de referencia e contra-referencia‟. Em segundo, 
reconhecendo a complexidade dos processos sociais, sanitários ou 
pedagógicos, busca pensar modos de lidar com esses processos 
segundo o referencial da interdisciplinaridade e da 
interprofissionalidade. 

  

Desse modo, propõem a constituição de equipes multiprofissionais para o 

enfrentamento dos problemas de saúde sinalizando a importância de os profissionais 

se responsabilizarem por pessoas e não por procedimentos. Assim, a Equipe de 

Referencia aqui mencionada seria um tipo de arranjo contratual que busca mudar o 

padrão dominante de responsabilidade nas organizações, onde: 

 

No lugar de as pessoas se responsabilizarem predominantemente por 
atividades e procedimentos (geralmente uma responsabilidade 
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quantitativa), busca-se construir a „responsabilidade de pessoas por 
pessoas‟. Ou seja, formar um „time‟ em que os trabalhadores tenham 
uma clientela sob sua responsabilidade: uma equipe responsável por 
um certo número de leitos em um hospital ou como no caso da 
Estratégia de Saúde da Família (ESF), uma equipe responsável por 
uma clientela adscrita (CAMPOS, et. al., 2013, p. 66). 
 

 A definição da clientela, por sua vez possibilita a construção do vínculo, a 

relação terapêutica longitudinal e o acompanhamento do processo saúde-atenção de 

cada usuário (CAMPOS, 1999), essa proximidade estimularia a produção de saúde, 

uma vez que “quando o usuário passa a ter um nome e uma história, a implicação da 

equipe tende a aumentar e as respostas poderão não ser estereotipadas” (ONOCKO, 

CAMPOS, 2003). 

 A idéia de que as equipes possam conhecer mais os usuários na sua 

singularidade seu modo de viver e sua história de vida, ou seja, buscando uma 

atuação que vá além dos aspectos biológicos, mas em um sentido de apreendê-los 

sob aspectos familiares, políticos, psíquicos, sociais, entre outros, mas sempre 

colocando-se (a equipe) como corresponsável pelo tratamento 

 E além de se definir pela adscrição de clientela, caracteriza-se também por 

uma coordenação interdisciplinar que supere a herança taylorista de poder gerencial 

relacionado a um saber disciplinar fragmentado quebrando com a lógica de chefias 

específicas (chefia de enfermagem, chefia de médicos, etc). Portanto,  

 

A proposta de equipe de referencia parte do pressuposto de que 
existe uma interdependência entre os profissionais da equipe e 
prioriza a gestão de um „time‟ referenciado a uma clientela. Uma das 
funções importantes da coordenação da equipe é justamente cuidar 
da construção de uma interação positiva entre os profissionais, 
construindo objetivos e objetos comuns, apesar das diferenças (e não 
contra as diferenças) (CAMPOS, et. al., 2013, p 67).  
 

 Nesse contexto de interdependência e manutenção das diferenças Campos 

(Campos, 2013)37 definiu seguinte questionamento como central:  

 

como é que nos podemos desenvolver uma estratégia de trabalho, 
metodologias, método, para se trabalhar numa equipe onde um 
profissional é diferente do outro em que o objeto de trabalho é comum 
ainda que as formas de intervenção, as ênfases sobre esse objeto, 
sobre os problemas de saúde sejam diferentes? 
 

 Aponta-se, então, a necessidade de construírem-se mecanismos para valorizar 

com mais equilíbrio os diversos profissionais de saúde. Aqui, os conceitos de núcleo e 

                                                           
37

 Palestra “Como o NASF está sendo implantado? Desafios e possibilidades da Estratégia de 
Saúde da Família (ESF)”, tema do terceiro dia (8/5) do VIII Ciclo de Debates - Conversando 
sobre a Estratégia de Saúde da Família, promovido pela ENSP em 8 de maio de 2013 na 
UNICAMPI-SP. 
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campo que apresentamos linhas atrás serão úteis para compor a interdisciplinaridade, 

sem diluir a especificidade dos saberes, pois eles distinguem, como já aludimos, os 

saberes e práticas peculiares de cada profissão dos saberes, práticas e 

responsabilidades comuns, onde núcleo seria a identidade de cada profissão e, 

consequentemente, o conjunto de conhecimentos, assim como determinados padrões 

de compromisso específicos de cada profissional e campo, o espaço de interseção 

entre os saberes.  

 Para atuar no campo, cada profissão buscaria apoio em outras áreas 

reforçando a interdisciplinaridade. Esse é, portanto, o fundamento do arranjo Apoio 

Matricial: “os profissionais das áreas especializadas que não participam 

cotidianamente da Equipe e Referencia, oferecem suporte técnico especializado às 

equipes” (CAMPOS, et. al., 2013).  

Assim, Campos e Domitti (2007, p. 399-400) afirmam: 

 

O AM em saúde objetiva assegurar retaguarda especializada às 
equipes e profissionais encarregados da atenção a problemas de 
saúde. Trata-se de uma metodologia de trabalho complementar 
àquela prevista em sistemas hierarquizados, a saber: mecanismos de 
referência e contra-referência, protocolos e centros de regulação. O 
AM pretende oferecer tanto retaguarda assistencial quanto suporte 
técnicopedagógico às Equipes de Referência. 
 

Aqui está as duas dimensões que formam o AM uma assistencial o que demanda 

do apoiador a realização de ações clínicas diretamente com os usuários, com 

definição prévia junto com a Equipe de Referencia das demandas que exigem essa 

resposta do especialista; e outra técnico-pedagógica que pressupõe apoio educativo 

para e com a equipe. 

Nesse processo, as equipes de referencia são formadas por um conjunto de 

profissionais essenciais para a condução de problemas de saúde e manterá uma 

relação longitudinal no tempo com os usuários responsabilizando-se pela condução 

dos casos, mesmo quando algum tipo de AM for acionado (DOMITTI, 2006). No caso 

do apoiador matricial este é um especialista cujo perfil é distinto daquele dos 

profissionais de referencia estando habilitado para agregar saber e contribuir com as 

intervenções aumentando assim a resolutividade dos casos.  

A relação constante entre estes dois tipos de profissional é, portanto, traçada na 

execução desse apoio, pois a supõe. Essa relação deve ser mediada por instrumentos 

sistematizados ou não, ou seja, por meio de reuniões ou até através de contatos 

pessoais diretos – meio eletrônico ou telefônico – mas em todos os casos é importante 

que se estabeleça diálogos e consequentes acordos entre os profissionais envolvidos, 
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seja a respeito de linhas de intervenção, seja para confirmar agendas e realizar 

avaliação de risco da demanda. 

De acordo com Domitt (2006, p. 21) essa articulação entre equipe de referencia e 

apoiadores pode desenvolver-se em três planos fundamentais: 

 

- atendimentos e intervenções conjuntas entre o especialista matricial 
e alguns profissionais da equipe de referência; 
- em situações que exijam atenção especifica ao núcleo de saber do 
apoiador este pode programar para si mesmo uma série de 
atendimentos ou de intervenções especializadas, mantendo contato 
com a equipe de referencia; 
- é possível ainda que o apoio restrinja-se a troca de conhecimento e 
de orientações entre equipe e apoiador, diálogo sobre alterações na 
avaliação do caso e mesmo reorientação de condutas antes 
adotadas, permanecendo o caso sob cuidado da equipe de 
referencia. 

 

Além disso, Campos (1998;1999) e Campos e Domitti (2007) afirmam que esse 

arranjo atenta para a possibilidade de estabelecimento de uma relação horizontal entre 

os profissionais de referência e os especialistas e para o estimulo cotidiano a 

formulação de padrões novos de inter-relação entre equipes e usuários de modo a 

ampliar as possibilidades de construção de vínculo entre os mesmos. Supõe, portanto 

o estabelecimento de certos mecanismos de contato entre estes profissionais seja 

sistematicamente ou informalmente a depender da urgência das demandas. 

Almeida (2009) referenciado nos estudos de Campos (1999), afirma que a mescla 

de saberes de diferentes profissões oriundas desse novo arranjo, contribui para a 

superação do modelo hegemônico centrado em um único profissional o que nos 

parece, diante de tudo que já discutimos e que passa por imposições estruturais, uma 

pretensão difícil de ser alcançada, principalmente quando implica na definição de 

soluções no nível micro.  

 

3.2.2 O Apoio Matricial nos NASF: desafios e potencialidades 

 

Antes dos NASF o médico sanitarista, Campos (1999) começou a observar 

diante da realidade de Campinas-SP, juntamente com sua equipe de pesquisa, que 

vinham surgindo muitos problemas de promoção à saúde considerados complexos e 

ao mesmo tempo intermediários, ou seja: não eram consideradas uma patologia 

grave, mas sem os devidos cuidados poderia se desenvolver ao longo do tempo. E aí, 

eles verificaram que estava se tornando excessivo e limitado para os profissionais da 

APS, os profissionais generalistas, lidar com essas demandas. Verificou-se com base 

na realidade de Campinas que  
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30, 40% das pessoas [...], no contemporâneo, tinham problemas de 
saúde, vulnerabilidade, riscos que são problemas psicossociais 
complexos: problemas como dificuldade na relação mãe-filho, 
violência doméstica, maltrato de crianças, mulheres e idosos, crises 
de „dificuldades de viver‟ - tristeza crônica, melancolia [...] e com 
baixa adesão aos tratamentos, [...], baixa capacidade de cuidar de si 
mesmo e dos outros. Nas crianças e nos jovens é o contrário, elas 
estão sendo preparadas para o mundo como se todo mundo fosse 
ser atleta olímpico, nós estamos num grau de competição na 
sociedade [...]. Os adultos estão deprimidos e os jovens estão 
hiperativos (Campos, 2013)

38
 

 

A partir daí se começa a pensar em estratégias para dar conta dessas 

demandas. Como resultado foram criados quatro núcleos temáticos: um para questões 

psicossociais, outro para promoção, outro de ciências médicas e outro reabilitação 

física, ambos formados por profissionais especialistas para apoiar os profissionais da 

APS.  O ministério pega essa idéia e vai articular o NASF ampliando essa necessidade 

de temas de área de intervenção. 

 Figueiredo e Onocko Campos (2009), a composição de uma rede matricial de 

apoio às Equipes de Referencia seria possível promover uma série de mudanças na 

atenção em saúde. 

Uma dessas mudanças age na direção da responsabilização, da ampliação da 

clinica e da interdisciplinaridade o que promoveria um olhar integral da saúde e da 

doença e considerando os casos clínicos na sua complexidade. Outra mudança 

incidiria em proporcionar coeficientes terapêuticos de acordo com as vulnerabilidades 

e potencialidades de cada usuário. Terceiro, poderia se construir dispositivos de 

atenção em resposta às diferentes necessidades dos usuários e estimular a 

articulação entre os profissionais na elaboração de ofertas para cada situação singular 

E, por ultimo, romperia com a produção de excessivos encaminhamentos à 

especialidades e produziria corresponsabilização, de modo que o encaminhamento 

preserve o vinculo e possa ser feito com outra lógica: a do diálogo entre os serviços e 

os profissionais. Mas esse arranjo deve ser encarado dentro das dinâmicas 

específicas em curso. 

Vimos que a contrarreforma do Estado39 levou repercussões para a saúde, por 

meio das proposições de restrição do financiamento público; da dicotomia entre ações 

curativas e preventivas, rompendo com a concepção de integralidade por meio da 

                                                           
38

 Palestra “Como o NASF está sendo implantado? Desafios e possibilidades da Estratégia de 
Saúde da Família (ESF)”, tema do terceiro dia (8/5) do VIII Ciclo de Debates - Conversando 
sobre a Estratégia de Saúde da Família, promovido pela ENSP em 8 de maio de 2013 na 
UNICAMP-SP. 
39

De acordo com Behring (2003), esse processo usualmente denominado de “reforma” do 

Estado, constitui-se na verdade em uma contra-reforma, tendo em vista que possui um 

conteúdo conservador e regressivo em relação aos direitos conquistados na Constituição de 

1988. 
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criação de subsistemas: um subsistema de entrada e controle, ou seja, de 

atendimento básico, de responsabilidade do Estado (uma vez que esse atendimento 

não é de interesse do setor privado) e outro subsistema de referência ambulatorial e 

especializada, formado por unidades de maior complexidade (CFESS, 2009). 

A dinâmica evidente, na saúde, é a que afirma a tendência de construção de 

pacotes mínimos de assistência destinados a população mais pobre e um padrão de 

qualidade para os que podem pagar pelos serviços mais corriqueiros. Assim, os 

atendimentos mais sofisticados e de alta complexidade permanecem no setor público 

e os de média complexidade e que requisitam tecnologia de ponta, muitas vezes 

restringem-se ao setor privado, portanto de acesso limitado para a maioria da 

população (BEHRING, BOSCHETTI, 2006). 

Esses “pacotes mínimos” supõem ainda pensarmos que o processo de trabalho 

em saúde nesse contexto de contrarreforma é precário resultando na ausência de 

meios para realização de atividades primordiais; na precariedade do ambiente de 

trabalho e da organização do mesmo, onde podemos destacar as longas jornadas de 

trabalho; a polivalência, as novas demandas e a excessiva avaliação quantitativa dos 

dados (BELISÁRIO; ASSUNÇÃO, 2007).  

Tudo isso compromete a qualidade dos serviços ofertados e a resolutividade das 

ações com o intuito maior de expulsar os usuários, vistos dentro da lógica como 

“consumidores”, para adquirirem os serviços de saúde no mercado. Além disso, nos 

leva a ponderar inclusive o vínculo empregatício o qual dentro dessa lógica de 

precarização também adquire status de precariedade prevalecendo uma tênue linha 

que separa o emprego do desemprego por meio da não existência de contratos 

efetivos ou da instabilidade dos mesmos, esta última afirmada pela proliferação dos 

contratos informais. 

E é nesse cenário que o NASF é proposto com o objetivo de reorientar o sistema 

de saúde, aumentando a resolutividade da AB, desafogando a média complexidade, 

configurando-se como um dispositivo de gestão para conter a demanda reprimida da 

média complexidade por um custo menor do que o que seria gasto em investimentos 

nesse nível.  (MARTINIANO; SAMPAIO; MARCOLINO; SOUZA; MAGALHÃES, 2010).  

Assim, parece intencional a fato de governo federal ter criado os NASF sem tanta 

preocupação em esclarecer o modo como ele deve ser conduzido com base no apoio 

matricial, deixando claras brechas para que os especialistas submetam-se ao 

atendimento de casos específicos que, muitas vezes, o faz confundir-se com a porta 

de entrada do sistema.  

O que ocorre, segundo Martiniano; Sampaio; Marcollino; Souza e Magalhães, 

(2012), apesar da clara vinculação da proposta dos NASF com o Apoio Matricial, sua 
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portaria de implementação não faz referencia direta a essa metodologia e, por outro 

lado, prevê que os profissionais realizem atendimento a casos específicos, não 

deixando claro quais seriam os critérios para se definir tais casos. O que as autoras 

questionam é se a portaria não estaria permitindo, em sua operacionalização, uma 

equivocada interpretação das equipes de ESF de que os profissionais dos NASF 

seriam os responsáveis e mais habilitados a dar resposta a estes. A consequência 

disso está sendo 

Uma heterogeneidade muito grande da constituição dos NASF . A 
maioria dos matriciadores não tiveram nenhuma formação sobre 
como trabalhar com a gestão, quais são as estratégias para [...] 
trabalhar com outros, como compartilhar problemas, [...] como 
compartilhar casos, como discutir projetos terapêuticos singulares [...] 
(Campos, 2013)

40 
 

Ademais, as autoras, ainda identificaram que apenas um ano depois da sua 

implementação foi implementado o Caderno de Atenção Básica nº 27 dando 

direcionamento mais geral da atuação desses núcleos. Para as analistas, esse fato 

resultou em uma lacuna temporal que favoreceu o desenvolvimento de diversos 

modelos de saúde implementados pelos gestores municipais, permitindo que 

tendências políticas, por vezes contrarias ao modelo em defesa da vida, pudessem ser 

desenvolvidas. Podemos sinalizar basicamente três tipos de NASF. 

 Um primeiro tipo de NASF que ele aponta é aquele que está atuando como um 

ambulatório: uma realidade bem evidente em vários municípios brasileiros, onde os 

NASF é multiprofissional mas não consegue ser interprofissional  nem se articular. 

Esse tipo de configuração de NASF como ambulatório desconstrói ou, simplesmente, 

escanteia a lógica do Apoio Matricial. Para Campos “esse é um problema e que é o 

tradicional, são pessoas que não conseguem fazer contratos, tem dificuldades de 

relação interpessoal apesar de ser profissional de saúde” (Campos, 2013)41.  

Não devemos reduzir essa problemática, a uma dificuldade interpessoal do 

profissional de saúde, ao passo em que as condições em que os NASF atuam, 

bastante atrelado aos ditames dos governos municipais e sob as diversas investidas 

intencionais ou não em se “desafogar” a AB, mesmo que isso implique em ferir os 

princípios do SUS e propor estratégias de trabalho limitadas por uma precariedade 

evidente são um limite concreto que temos, enquanto profissionais de saúde e 

usuários do SUS que combater. 

                                                           
40

 Palestra “Como o NASF está sendo implantado? Desafios e possibilidades da Estratégia de 
Saúde da Família (ESF)”, tema do terceiro dia (8/5) do VIII Ciclo de Debates - Conversando 
sobre a Estratégia de Saúde da Família, promovido pela ENSP em 8 de maio de 2013 na 
UNICAMPI-SP. 
41

Idem. 
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Um segundo tipo de NASF na constatação do analista é o que se comporta como 

“o superego das equipes de saúde da família” (CAMPOS, 2013)42, ou seja, é uma 

espécie de “juiz” das ações aquele que aponta o erro das equipes.  Para Campos, 

essa tipo de NASF reflete na realidade de algumas cidades em que 50% das equipes 

da saúde da família recusaram o NASF, sobretudo algumas cidades grandes do 

Nordeste. 

O terceiro tipo é aquele para o qual os profissionais passam recusar o seu núcleo 

especifico, “então a psicóloga fica imitando a enfermeira e o medico e por aí vai, aí o 

sentido do NASF desaparece” (CAMPOS, 2013)43. Para esse tipo de NASF nos é claro 

a consequência de uma não formação desses profissionais sobre o AM e o 

aprofundamento das discussões sobre núcleo e campo, numa perspectiva tanto de 

preparar tanto os que ofereceriam o apoio como os que receberia esse apoio, no caso 

os profissionais das equipes de SF. 

É importante situar que em algumas cidades houveram capacitações, mas é 

razoável supormos o jogo de interesse da gestão municipal que muitas vezes se 

coloca aquém dessas necessidades.  

Em contrapartida, os NASF que entre 2011-2013 cresceram de 39%, ou seja, nós 

passamos de 1.564 NASF em 2011 à 2.181 até setembro de 2013. Esse potencial de 

crescimento vem sendo inversamente proporcional aos dilemas que essas núcleos 

vem enfrentando no cotidiano profissional. Verifica-se um crescimento dos NASF que 

já nasceu limitado e ainda se desenvolve em uma conjuntura desfavorável, onde os 

problemas vivenciados nas equipes de saúde ainda é uma realidade. 

De um modo geral, é no cenário de ampliação da precarização e sucateamento 

dos serviços públicos de saúde, da retração do movimento sanitário e do ainda 

predominante modelo biomédico centrado em um único profissional e em um fazer 

ainda desarticulado que surgem em nível nacional os NASF apontando para tentativa 

de estabelecer uma nova roupagem à ESF. Nesse sentido, de acordo com o Ministério 

da Saúde a implantação dos NASF, permite que a ESF, tenha suas possibilidades de 

alcance e resolutividade aumentadas, com base na proposta de Apoio Matricial. 

 Vale destacar que a prerrogativa central na proposta do NASF é a de apoio, 

refletida na utilização da ferramenta de AM criando, segundo o Ministério da Saúde 

(2009), uma lógica de co-responsabilização territorial, visando maior resolutividade em 

saúde, com o objetivo de assegurar retaguarda especializada às Equipes de Saúde da 

Família. 

                                                           
42

 Idem. 
43

 Idem 
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Com base em algumas informações preliminares lançadas pelo Programa 

Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ), as quais 

foram resultado de pesquisa que contou com a participação de 15.913 equipes, das 

quais, 13.685, possuem algum tipo de AM e 1026 tem AM realizado pelo NASF. 

Assim, os dados mostram que 86% das equipes básicas recebem AM de algum 

profissional, sendo os profissionais dos NASF responsáveis por 6,5% desse apoio.  

Em linhas gerais, o que temos a partir da implementação dos NASF é a tentativa 

de estabelecer uma nova roupagem à ESF, através da disposição de novos 

profissionais com saberes específicos que devem atuar tendo em vista objetivos que, 

a partir da lógica atual, constituem-se como verdadeiros desafios. 

Para auxiliarmos nessa tarefa de identificarmos os limites e potencialidades do 

AM nos NASF nos apoiaremos nos estudos de Domitti (2006) que traça os seguintes 

obstáculos ao AM: obstáculos organizacionais/estruturais, obstáculos decorrentes do 

excesso de demandas e da carência de recursos; obstáculo político; obstáculo 

subjetivo e cultural; obstáculo ético e obstáculo teórico e epistemológico.   

Os obstáculos estruturais são entendidos pela autora como a “própria maneira 

como as organizações vem se estruturando” (p. 23), ou seja, com elevado grau de 

departamentalização que dificultam a operação de ações interdisciplinares e com base 

no diálogo como é o caso do AM.  

O modo como as organizações contemporâneas vem se organizando, dentre 

elas a saúde pode ser verificado por estudiosos da administração que identificam 

várias racionalidades sendo empregadas para dividir responsabilidades em 

organizações contemporâneas. Há organizações com departamentos ordenados 

segundo produtos – tipos de bens ou serviços produzidos – outras de acordo com 

etapas do processo de trabalho ou ainda com a função de cada área da empresa, 

outras dividem-se segundo a clientela a ser atendida, há também aquelas que se 

organizam segundo o território onde o trabalho se realiza (CHIAVENATO,1983). 

O arranjo organizacional composto por AM com equipe de referencia busca 

diminuir a fragmentação decorrente da especialização própria da maioria das áreas de 

conhecimento em saúde. Para tanto, é interessante que se monte um sistema que 

seja capaz de produzir um compartilhamento sincrônico e diacrônico de 

responsabilidades pelos casos e pela ação prática e sistemática conforme as 

necessidades (DOMITTI, 2006), uma realidade longe de ser empreendida nos marcos 

de um modelo que segue hegemônico. 

Domitii (2006) cita que nos hospitais, ambulatórios e outros serviços de saúde 

têm predominado uma lógica que leva a fragmentação do cuidado, pois tem-se 

verificado na área que a construção de unidades de gestão obedece antes de tudo a 
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corporativismos sob a lógica das distintas especializações. Assim, a assistência ao 

usuário, termina por ser recortada em departamentos, diretorias ou coordenações 

segundo profissão ou especialidade, onde montam-se os “times”: departamento de 

enfermagem, de ortopedia, de psiquiatria, infectologia, etc.  

Nesses serviços, há uma composição multiprofissional de pessoal, com baixo 

grau de coordenação, comunicação e integração entre as distintas especialidade e 

profissões (OPAS/OMS,2004; DOMITTI, 2006).  

Existem ainda os departamentos divididos segundo funções: departamento de 

administração e finanças, lavanderia, nutrição e dietética, laboratório, etc. 

(MALIK,1998). 

Para Domitti (2006, p. 25)  

 

Esse tipo de estrutura também contribui para diluir a responsabilidade 
sanitária sob os casos acompanhados. Há uma dupla fragmentação, 
do processo de trabalho e da unidade de gestão, que dificulta a 
identificação clara do responsável clínico, bem como torna quase 
impossível a integração comunicativa das abordagens diagnósticas e 
terapêuticas. Esse fenômeno está sendo denominado de obstáculo 
estrutural à prática de uma clínica ampliada, bem como do trabalho 
interdisciplinar. 
 

Mantendo-se esse obstáculo o AM se ver limitado, uma vez que as 

especialidades permaneceram recortadas e com pouco grau de comunicação, bem 

como o atendimento ao usuário permanecerá preso a abordagens reducionistas que 

tendem a desvalorizar o aspecto integral da saúde-doença, assim, a perspectiva de 

co-gestão presente no apoio não terá condições de se promover. 

Ao discutir os obstáculos decorrentes do excesso de demandas e da carência de 

recursos Domitti (2006), chama atenção de que o AM pode ser relevante para 

racionalizar o acesso e o uso de recursos especializados. Assim, partindo da 

compreensão de que a intervenção dos profissionais de saúde está situada no centro 

da contradição entre necessidades e “ausência de recursos”, entre a racionalidade 

social e a racionalidade burocrática, entre a necessidade de integrar ações e a 

implementação de respostas, os NASF, atuando nesse sentido, implicariam no uso 

racional dos recursos e, consequentemente, de resposta as demandas quando cria 

oportunidade para que um único profissional integre seu trabalho com o de várias 

equipes. 

O mesmo ocorre com o excesso de demandas verificado no cotidiano dos 

serviços, as quais são aquelas que devem ser sanadas por profissionais especialistas. 

Devemos relembrar a tendência posta na AB e ao ser colocado em cena, os NASF se 

manterão em quadros de precarização do trabalho e acúmulo de funções verificados 
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no cotidiano dos profissionais de saúde como fortes indícios dos entraves estruturais 

impostos.  

Nesse jogo contraditório, a “carência de recursos” também mantém relações 

diretas com os obstáculos estruturais no que se refere a proposta que tende a 

racionalizar gastos. O que queremos chamar a atenção aqui é para o fato de que essa 

“carência de recursos” provém da lógica que, como vimos, não interessa investimentos 

sociais em saúde, mas criar uma poderosa rede privada de atendimento à saúde.  

Essa tendência racionalizadora deve ser problematizada com cuidado, pois para 

o capital ela serve como estimulo a precarização, ao desfinanciamento e a 

terceirização dos recursos humanos.  

Nesse sentido, não se deve perder de vista que essa proposta de AM deve estar 

voltada para uma maior resolutividade e ampliação do atendimento com vistas a 

proposta de integralidade e interdisciplinaridade.  

Portanto, a importância dessa intervenção perpassada dos contradições deve 

ser canalizada para o confronto a concepção biomédica e para uma concepção 

integrada das dimensões da vida humana voltada para a prestação de cuidados de 

natureza preventiva/promocional, articulados e adequados às necessidades de cada 

usuário. 

Concordamos com Domitti (2006) quando afirma que o obstáculo político e de 

comunicação posto ao desenvolvimento da proposta de AM é posto historicamente o 

que traduz uma política que pouco compartilha o poder principalmente com os 

usuários. 

De fato, a dificuldade em dar corpo a gestão participativa de modo a ampliar o 

poder dos usuários nos serviços de saúde ou em qualquer instituição pública provém 

da própria cultura política presente na história do Brasil, que não permitiu a criação de 

espaços de participação no processo de gestão das políticas sociais públicas, 

havendo sempre o predomínio da burocracia e ênfase em práticas de cooptação da 

população ao populismo e ao clientelismo (BRAVO; SOUZA, 2002).   

O que verificamos na tradição das organizações de saúde é a concentração do 

poder nos diretores, nos médicos e nos especialistas o que demonstra que embora o 

SUS tenha introduzido a diretriz do controle social, a idéia de gestão compartilhada 

está concentrada nas conferências, e nos conselhos e não necessariamente está 

internalizada nos serviços e programas (CORTES, 2002).  

Além disso, são claras as ações dos governos no sentido de banalizar tais 

mecanismos de participação social na saúde conquistados democraticamente: as 

conferências e os conselhos. 
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Já o obstáculo subjetivo e cultural, trata-se, de acordo com a autora, de um fator 

que está relacionado a valorização da autonomia e independência entre os 

profissionais na condução dos casos. Esse fato vem a reforçar as ações profissionais 

centradas em um único saber sem que haja, consequentemente, um trabalho 

compartilhado com vistas à interdisciplinaridade. 

Essa realidade nem sempre existe e os profissionais da saúde esgotam as suas 

ações na perspectiva do imediato e sem uma maior conexão entre o seu saber e o dos 

demais. Assim, é possível verificar grandes desafios para a afirmação do trabalho em 

equipe uma vez que o dia-a-dia profissional ainda é desfavorável. 

O trabalho interdisciplinar para Domitti (2006, p. 29) depende também da 

“predisposição subjetiva para se lidar com a incerteza, para receber e fazer críticas”. 

Para a autora,  

Nesses casos, as pessoas tendem a cristalizar-se em identidades 
reativas, que as induzem a desconfiar do outro e a defender-se de 
modo paranóico da concorrência alheia. Por outro lado, é comum o 
profissional construir identidade e segurança, apegando-se à 
identidade de seu núcleo de especialidade, o que dificulta abertura 
para a interação inevitável em espaços interdisciplinares. 
 

 A lógica do apoio quebraria isso ao propor, com base na composição de 

projetos terapêuticos com outros profissionais, uma desconstrução do isolamento das 

profissões nos serviços de saúde.  

Além disso, a autora problematiza que o AM se complica diante do pressuposto 

de privacidade e do segredo sobre a história do paciente quando esta terá que ser 

socializada com outros profissionais. Este seria o obstáculo ético ao desenvolvimento 

do AM.  

Esses obstáculos demonstram que a tarefa de estímulo a novos padrões inter-

relacionais possui um potencial bastante ousado e, por isso, desafiador.  

Vislumbra-se que esse novo arranjo organizacional, o Apoio Matricial, amplie o 

compromisso de outros profissionais com a saúde, desvinculando-os dos objetivos de 

alcançar metas numéricas e romper com obstáculos organizacionais que separam 

equipe de usuários. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Considera-se aqui que toda a lógica presente na condução da política de saúde 

no século XXI vem montando o palco onde se desenvolvem as propostas de ação em 

saúde as quais não estão imunes a determinações oriundas deste cenário que muitas 

vezes limitam-nas, pois rebatem nos seus princípios gerais norteadores e nas formas 

de objetivá-las cotidianamente. 

Consideramos importante o argumento de Feuerwerker (2005) quando nos diz 

que a capacidade de formulação de propostas alternativas para a compreensão da 

saúde e sua prática é um elemento fundamental e fundante para a luta por um projeto 

de sistema e de sociedade na disputa pela hegemonia setorial que permanece 

controlada pelo modelo biomédico.  

As alternativas que discutimos assumem diferentes olhares e aprisionam as 

estratégias a uma diversidade de enfoques distintos entre si do ponto de vista teórico, 

filosófico e político que se traduzem na manutenção dessa disputa quando, na 

verdade, é necessário que se construa um consenso no que diz respeito ao que 

queremos alcançar para a saúde no Brasil e qual o SUS que defendemos e 

objetivamos ver funcionando.  

Portanto, diante da busca pela superação ao modelo vigente e proposição de 

questionamentos às suas prerrogativas e investidas vêm-se, além de avanços, 

retrocessos que no Brasil podem ser verificadas no campo de SC, sinalizados pela 

onda conservadora que inclusive questiona as bases teóricas e críticas do projeto de 

Reforma Sanitária que nos rendeu inequívocos ganhos.  

Em meio às diversas estratégias e modelos que aqui discutimos, suas 

potencialidades, limites e inflexões, são inegáveis as contribuições da ferramenta de 

AM dentro da política de saúde no Brasil que recentemente se insere como a principal 

proposta de AM no contexto da ESF/NASF. 

Suas bases teóricas nos mostram uma busca (romântica) de estabelecer uma 

lógica mais humanitária aos serviços quando não nega que os indivíduos são 

imbuídos de desejos e afetos e os enxerga como partícipes no desenvolvimento das 

ações em saúde.  

É uma proposta que busca criticar a herança Taylorista e tenta superar o saber 

disciplinar e fragmentado buscando desenvolver mecanismos para valorizar com mais 

equilíbrio os diversos profissionais, encorpando a lógica de interdisciplinaridade ao 

utilizar e levar para o cotidiano dos serviços os conceitos de núcleo e campo, um 

poderoso aliado, porém um grande desafio ainda. 
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Por outro lado, é uma proposta que parte de uma construção teórica eclética e 

finda por propor um resgate do sujeito, propondo em alguns momentos soluções 

individuais para problemas coletivos, quando secundariam problemas estruturais e 

focalizam-se em medidas que buscam modificações na subjetividade, ou seja, acabam 

por entregar aos nos indivíduos o papel de acabar com os problemas de saúde nas 

instituições com base em reflexões sobre si mesmo, seus desejos e afetos. Seria 

muito mais oportuno nesta conjuntura adversa que esses indivíduos (usuários, 

profissionais, gestores, etc) pudessem refletir cotidianamente sobre os seus direitos e 

sobre os impasses para a construção de um sistema de saúde democrático e que 

atenda às necessidades da população e não do mercado.  

É válido relembrar o pressuposto fundamental da proposta nos NASF, ditado 

pelo Ministério da Saúde de que deve haver, nesse jogo de saberes a compreensão 

do que é o conhecimento nuclear do especialista e do que é conhecimento comum e 

compartilhável entre a equipe de SF e o referido especialista. Nesse sentido, o 

profissional especialista que realiza o AM deve também ter a clareza do que são 

informações sigilosas, voltadas à intervenção particular e informações as quais ele 

poderá compartilhar com os demais profissionais com vistas a resguardar a identidade 

dos profissionais e o direito ao sigilo dos usuários.  

Por fim, há um obstáculo epistemológico em que segundo Domitti (2006), a 

maioria das especialidades estão filiados a um referencial sobre o processo de saúde 

doença restrito. Isso define o obstáculo epistemológico à proposta de Apoio Matricial 

 Verifica-se, portanto que o referencial adotado pela maioria dos profissionais de 

saúde permanece restrito a sua área de atuação – o que predomina é, pois, o saber 

filiado a racionalidade biomédica – o que impossibilita a realização de ações em saúde 

que pensem o processo saúde doença de modo complexo e, de fato, fruto de múltiplas 

determinações.  

 É possível referendar que os problemas ligados à saúde, que hoje estão 

sustentados por um modelo de atenção desvirtuado da proposta legalmente e 

democraticamente construída, vão muito além de propor mudanças como as 

vinculadas aos NASF, é necessário discutir coletivamente esses problemas e não 

somente tentar revertê-los incorporando propostas focais, por mais ambiciosas que 

sejam. Assim, a proposta dos NASF se não for problematizada e discutida de modo a 

articular usuários, gestores e profissionais se transfigurará cada dia mais nesses 

desafios que estarão lançados cotidianamente aos profissionais inseridos neste 

espaço. 

Assim, toda a proposta que envolve a criação dos NASF deve ser confrontada 

com o cenário onde estão se desenvolvendo os serviços de saúde no atual contexto e 
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que de modo explicito já nos revela que esta, a partir da lógica vigente, se 

transfigurará em verdadeiros desafios os quais estarão lançados cotidianamente aos 

profissionais inseridos neste espaço. Sem dúvidas, um desses desafios é a afirmação 

do AM que deve se constituir como central no desenvolvimento do processo de 

trabalho dos NASF. 

Aqui se compreende que essa tarefa de estímulo a esses novos padrões inter-

relacionais possui um potencial bastante ousado, mas é difícil vislumbrar que novos 

arranjos organizacionais dentro da política de saúde, tenham o poder de ampliar o 

compromisso de outros profissionais com a saúde, desvinculando-os dos objetivos de 

alcançar metas numéricas, tampouco romper com obstáculos organizacionais que 

separam equipe de usuários. Essas questões vão muito além de propor mudanças na 

gestão do trabalho, pois, necessariamente, advém de toda a lógica imposta pelo 

capitalismo que assola a política de saúde, deturpando-a (FIGUEIREDO, 2011). 

Aqui não se propõe desmerecer a proposta em foco menos ainda retirar a 

credibilidade das considerações dos estudiosos em pauta, mas atentar para o fato de 

que esse tipo de proposta deve ser sempre problematizada e atrelada a um contexto 

que se mostra desfavorável. 

A tentativa é incorporar novos saberes em busca de uma reversão da lógica do 

modelo curativista, hospitalocêntrico e médico-centrado, hegemonizado historicamente 

e que vem afirmando a fragmentação dos saberes e os encaminhamentos que, ao 

invés de corroborarem em uma relação entre os profissionais, resultam na 

descontinuidade no atendimento.  

Considera-se aqui que tais propostas devem ser estimuladas e desenvolvidas 

dentro da política de saúde com vistas a uma melhoria no atendimento e na inter-

relação entre os sujeitos envolvidos.  

Esse tipo de proposta deve ser sempre problematizada e atrelada ao contexto 

que se mostra desfavorável e o olhar cuidadoso à esse tipo de proposta é o que nos 

dará opções viáveis de resistência cotidiana. Acreditamos que a partir do momento em 

que se concebe esse tipo de estratégia como mais um desafio é que se terá, de fato, a 

clareza do que ainda teremos que avançar e em que teremos que apostar.  

Portanto, submetê-la a tais reflexões parece-nos uma tarefa relevante para que 

se possa concebê-la não como um dado deslocado da realidade, mas como fruto de 

um processo capaz de inventar e (re)inventar novos caminhos, exatamente por 

considerarmos que esta mesma realidade estar em constante transformação. 
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