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RESUMO 

 

O SUS é constituído dos princípios doutrinários universalidade, equidade integralidade. A 

integralidade se destaca em relação aos outros, pois tem a finalidade de considerar o ator 

social em sua totalidade. O objetivo geral desta pesquisa de conclusão de curso de graduação 

em enfermagem na Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa/UFF foi compreender o 

princípio da integralidade no atendimento à população em Clínica de Saúde da Família. Já os 

objetivos específicos foram: identificar o entendimento dos profissionais de saúde a respeito 

da integralidade, entender como o profissional de saúde aplica à integralidade em sua prática e 

descrever as principais mudanças à integralidade provoca na sua prática. Em relação à 

metodologia, o estudo utilizou  abordagem qualitativa, descritiva, exploratória sendo a análise 

atendida ao método dialético uma vez que este objetiva na arte de dialogar, ou seja: de 

argumentar e contra argumentar assuntos que não pode ser demostrado. O cenário da pesquisa 

foi a Clínica da Família Santa Marta no qual foram entrevistados 7 profissionais de saúde. Os 

principais resultados demonstram que a preocupação do entrevistado em descrever de que 

forma insere a integralidade na sua atividade diária faz com que não haja uma percepção da 

maioria dos entrevistados em relação à importância dos demais profissionais de saúde na 

prestação de um atendimento integral. Os sujeitos entrevistados identificaram que a 

integralidade provoca a mudança da assistência em saúde, pois o profissional realiza um 

atendimento integral. Dessa forma muitos retomaram a conceituação, embora não consigam 

explicar por que motivo ocorre essa mudança. Apenas um dos entrevistados considerou que a 

integralidade está em constante mudança e cita que o seu processo de trabalho está interligado 

com integralidade. Por ser um princípio complexo, o estudo possibilitou a identificação do 

problema e propôs mudanças no processo de trabalho como: reuniões nos quais os 

profissionais de saúde apresentem as dificuldades da rotina profissional, encontros de 

discussões a respeito do relacionamento interpessoal, ações de promoção à saúde que vincule 

a participação de todos os profissionais de saúde e incentivar o profissional de saúde utilizar a 

ferramenta tecnológica telessaúde. Além disso, o estudo reforçou a necessidade de que a 

integralidade seja mais discutida no âmbito acadêmico com a finalidade de se estimular um 

pensamento crítico voltado para a própria formação dos profissionais de saúde.   

 

Palavras- chave: Sistema Único de Saúde. Integralidade. Clínica da Família. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

ABSTRACT 

 

The SUS is constituited of doctrinal principles universality, equity and  integrality.  Integrality 

is a important principle because it has the finality of considering the social actor in its entirety. 

But this principle does´nt have a specifical concept and between different concept definitions. 

The main objective of this research of end of course in nursing at the Escola de Enfermagem 

Aurora  de Afonso Costa / UFF was to understand the principle of integrality in serving the 

population in Clinic Family Health . The main objectives were to identify the understanding 

of health professionals about the integrality, understand how the health professional applies 

integrality in your practice and describe the major changes that integrality causes in their 

practice. The methodology  was qualitative, descriptive approach, with an exploratory 

analysis met the dialectical method since this lens in the art of dialogue, once to argue and 

counter argue subjects that can not be demonstrated. The scenery of the study was the Family 

Clinic Santa Marta   in which seven health professionals were interviewed . The main results 

showed that the concern of interviewed describe how inserts integrality in its daily activity 

means that there is not a perception of most respondents regarding the importance of other 

health professionals comprehensive health care. The interviewees identified that integrality 

causes of the change in come to the aid of health, since the professional comprehensive health 

care. In this way, several resumed their concept, although they can not explain why this 

change rise. Only one respondent considered that the integrality is constantly changing and 

mentioned that this principle is interconnected. Due to the fact that a complex principle, the 

study enabled the identification of the problem and proposed  changes in the work for 

example: meetings in which health professionals present the difficulties of working routine 

meetings discussions about interpersonal relationships, actions to promote health that links the 

participation of all health professionals and encourage health professionals to use 

technological tool, like as telesaude. Beyond that the study reinforced the need   that 

integrality be more debated in the college with the aim of stimulating critical thinking focused 

the own formation of health professionals. 

Keywords: Unified Health System  . Integrality. Family Clinic. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

A saúde apesar de ser uma temática cuja abordagem de forma direta ou indireta seja 

variável ao longo do tempo, ainda apresenta desafios e dificuldades para o estabelecimento de 

uma prática integral de assistência à saúde. 

Dessa forma anteriormente à Constituição Federal de 1988, a saúde não era abordada 

como um direito de todos e nem dever do Estado, sendo o Instituto Nacional de Assistência 

Médica da Previdência Social o responsável por prestar a assistência médico curativa à 

população brasileira. Com isso a saúde era restrita apenas ao trabalhador de carteira assinada e 

seus dependentes, enquanto o restante da população ficava excluída desses serviços.    

O movimento denominado Constitucionalismo  surgiu através do pensamento europeu 

do século XVIII, sendo o constitucionalismo  definido por Peixoto ( 2011, p.2)  como: “um  

movimento histórico de tentativa e efetivação de implantação da idéia de se ter uma 

Constituição a regular, limitar, organizar e ditar as relações de poder e a estrutura e atuação do 

Estado perante a sociedade e os indivíduos”. No Brasil teve destaque a Constituição Federal 

de 1988 (“Constituição Cidadã”), que teve a finalidade de romper o Absolutismo e definir o 

dever do Estado de garantir a saúde de toda a população.  

Devido a isso, o conceito de saúde passou a estar relacionado com a qualidade de vida, 

fornecendo a criação de um sistema de saúde que abrangesse a totalidade das necessidades da 

população, através de uma mudança no olhar restrito da sociedade para um olhar ampliado. A 

consequência de este olhar ampliado à necessidade da criação do Sistema Único de Saúde 

(SUS) que se baseia nas seguintes leis: Lei  nº. 8.080, de 19 de setembro de  1990 – Lei   

Orgânica  da  Saúde e a Lei n º. 8.142, de 28 de dezembro de 1990.   

O SUS é constituído de princípios doutrinários que são: universalidade, equidade 

integralidade. Em que a integralidade se destaca em relação aos outros, ela tem a finalidade de 

considerar o ator social em sua totalidade. Porém a integralidade não possui um conceito 

padronizado, dessa forma existem diversas definições. O princípio definido na lei nº. 8.080 é 

visto como um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços direcionados para o 

indivíduo  e o coletivo em todos os níveis de complexidade.   
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Compreender integralidade em saúde implica em entender diferentes dimensões das 

práticas sanitárias, redesenhando seus fundamentos. Como em toda concepção 

emergente, ainda não há consenso quanto a sua conceituação, no entanto pode-se 

afirmar que ela é considerada como um dos maiores desafios para a 

operacionalização do Sistema Único de Saúde (MORAES, 2006, p.2). 

 

 

A integralidade é um dos maiores desafios para a operacionalização do Sistema Único 

de Saúde, pois o modelo biomédico que predomina entre os profissionais de saúde relaciona a 

saúde à dimensão curativa e individual em que o sujeito é visto somente como portador da 

doença.  

A integralidade busca uma assistência ampliada, transformadora e centrada no 

indivíduo e no coletivo envolvendo o acolhimento, a valorização do cuidado e a participação 

da comunidade. Dessa forma, entende-se a integralidade da assistência como: o ator social 

sendo assistido e cuidado em todos os âmbitos afim de que os profissionais possam suprir 

todas as suas necessidades. Além de realizar ações educativas junto com a população através 

de conversas dialógicas com a finalidade que as pessoas desenvolvam um olhar crítico e 

reflexivo a respeito de sua saúde.  

O interesse sobre a temática surgiu a partir da experiência no projeto de Vivências e 

Estágios na Realidade do Sistema Único de Saúde (VER-SUS) que propicia aos estudantes 

aproximação e vivência de um novo espaço de trocas de conhecimentos, que é o cotidiano de 

trabalho das organizações de redes e sistemas de saúde. 

Os participantes eram estudantes de áreas de conhecimentos diversos e diferentes 

faculdades que se reuniram com o propósito de discutirem o Sistema Único de Saúde na 

região do Rio de Janeiro.  Neste encontro houve convivência com 34 estudantes é a 

oportunidade de conhecer um pouco de cada integrante ao longo da vivência.  

Os dias eram organizados através de visitas em unidades de saúde durante o período 

da manhã, intervalo para o almoço e o período da tarde até cerca das 17 horas. No final de 

cada dia havia um relatório individual a respeito das visitas no qual eram enviados para site 

do Observatório de Tecnologias em Informação e Comunicação em Sistemas e Serviços de 

Saúde (OTICS).  

A experiência do VER - SUS fez com que eu pudesse trocar ideias a respeito do 

Sistema Único de Saúde.  Com isso houve, durante a vivência, questionamentos em relação às 

dificuldades associadas à adoção dos princípios doutrinários do SUS, principalmente da 

integralidade e quais as necessidades de mudança no processo de trabalho.  
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Dessa forma houve motivação para abordar essa temática, pois a integralidade é um 

princípio que abrange a totalidade do sujeito além de estar diretamente vinculado com a 

melhora do processo de trabalho. Assim as questões norteadoras foram: (1) Os profissionais 

de saúde identificam a integralidade da assistência prestada a população? (2) Como os 

profissionais realizam a assistência integral onde atuam? (3) Quais as mudanças que a 

integralidade  provoca na prática dos profissionais de saúde? 

 

1.1 OBJETO DO ESTUDO 

 

A compreensão dos profissionais de saúde a respeito do princípio da integralidade 

instituída no SUS. 

 

1.2 OBJETIVOS DO ESTUDO   

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Compreender o princípio da integralidade no atendimento à população em Clínica  de 

Saúde da Família.  

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar o entendimento dos profissionais de saúde a respeito da integralidade.  

 Entender como o profissional de saúde aplica a integralidade em sua prática. 

 Descrever as principais mudanças que a integralidade provoca na sua prática.   
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1.3  IMPORTÂNCIA E RELEVÂNCIA DO ESTUDO  

 

O VER - SUS
1 

teve um papel primordial para o meu  crescimento profissional, pois 

através de debates e discussões a respeito dos avanços e retrocessos da saúde no Brasil, foi 

possível a construção de conhecimentos e a reflexão do que poderia melhorar na assistência.  

A relevância em estudar a integralidade está associada ao fato de que a assistência 

integral visa olhar ao usuário como sujeito singular sendo as práticas  realizadas de forma que 

o ator social não seja considerado somente como objeto portador de uma doença e 

provocando assim  modificação da concepção do profissional de saúde a  respeito da 

assistência.   

Com isso os profissionais de saúde realizam a educação em saúde como processo 

político pedagógico que requer o desenvolvimento de um pensamento crítico e reflexivo, 

permitindo descobrir a realidade e indicar ações transformadoras que levam o sujeito a sua 

autonomia e emancipação enquanto ator social capaz de propor e opinar nas decisões de saúde 

para o seu autocuidado, de sua família e da coletividade. 

A partir do que foi explicado acima sobre a integralidade como sendo um princípio 

que rompe paradigmas na assistência à saúde da população, torna-se de extrema importância o 

estudo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 O VER-SUS/Brasil é um projeto desenvolvido pelo Ministério da Saúde em conjunto com as entidades estudantis dos cursos da área da 

saúde e as secretarias municipais de saúde, com o objetivo de oferecer a estudantes universitários vivências e estágios no Sistema Único de 

Saúde com duração de 15 a 20 dias. 
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2  REVISÃO DE LITERATURA 

 

 A revisão de literatura para o melhor entendimento do princípio da integralidade foi 

dividida nos seguintes tópicos: Saúde no Brasil de 1500 até a república,  Previdência social no 

Brasil, Sistema Único de Saúde (SUS) e princípios doutrinários, Integralidade na atenção a 

saúde – conceitos e reflexões, Integralidade na assistência a saúde na prática dos profissionais 

e Contextualizando a Estratégia de Saúde da Família. 

 

2.1  SAÚDE NO BRASIL DE 1500 ATÉ A REPÚBLICA 

 

Para que se entenda como é visto o princípio da integralidade na atualidade, é 

indispensável que seja abordado os determinantes históricos envolvidos na construção da 

saúde no Brasil. 

Ao repensar a história no Brasil no ano de 1500, nota-se que no primeiro reinado não 

existia nenhum modelo voltado para saúde por parte do Governo de Portugal, sendo a 

assistência a saúde relacionada principalmente a utilização da medicina natural (plantas e 

ervas) através dos curandeiros e boticários.  

No ano 1808 ocorreu a  vinda da corte portuguesa ao Brasil  em consequência  da 

invasão de portugal pelas tropas  francesas  sendo assim Polignano (2008, p.3) afirma que: “A 

vinda da família real ao Brasil criou a necessidade da organização de uma estrutura sanitária 

mínima, capaz de dar suporte ao poder que se instalava na cidade do Rio de Janeiro”. 

 Não houve mudança nas atividades de saúde pública de acordo como é dito por 

Polignano (2008, p.3) “Até 1850 as atividades de saúde pública estavam limitadas à delegação 

das atribuições sanitárias as juntas municipais e ao controle de navios e saúde dos portos. O 

interesse primordial estava limitado a controle sanitário mínimo”.   

No século XIV ocorreu a imigração de europeus para o Brasil,  susceptíveis à febre 

amarela, que associado as condições    sanitárias precárias favoreceram  a disseminação de 

uma epidemia.  Dessa forma, surgiu um modelo de intervenção utilizado por Oswaldo Cruz 

conhecido como campanhista, utilizando o militarismo baseado na força e na autoridade para 
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realizar ações sanitárias. Por meio da adoção destas medidas houve a erradicação da febre 

amarela na cidade do Rio de Janeiro e controle das doenças epidêmicas. 

 

2.2  PREVIDÊNCIA SOCIAL NO BRASIL   

 

O processo de industrialização fez com que ocorresse o desenvolvimento e o 

crescimento de indústrias no território brasileiro, no entanto a mão de obra predominante era 

de europeus submetidos às condições desumanas de trabalhos e sem acesso a direitos 

trabalhistas. 

Dessa forma os operários começaram a se revoltar através de greves e movimentos 

operários e em 24 de janeiro de 1923, foi aprovado pelo Congresso Nacional a Lei Eloi 

Chaves, marco inicial da previdência social no Brasil. Através desta lei foram organizadas as 

Caixas de Aposentadoria e Pensão (CAP’s).  

Getúlio Vargas incentivou a substituição das Caixas de Aposentadoria e Pensão 

(CAP’s) por Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAPs), sendo caracterizado por categorias 

profissionais, diferente do modelo das CAPs, que se organizavam por empresas.   

A unificação dos IAPs já vinha ocorrendo desde 1941 e sofreu durante todo este tempo 

grandes oposições, pelas radicais transformações que provocava. Com isso em 1960 foi 

promulgada a lei 3.807, denominada Lei Orgânica da Previdência Social, que de acordo com 

Polignano (2008, p.12) “veio estabelecer a unificação do regime geral da previdência social, 

destinado a abranger todos os trabalhadores sujeitos ao regime da Consolidação  das  Leis de 

trabalho (CLT), excluídos os trabalhadores rurais, os empregados domésticos”. 

A criação do INPS propiciou a união dos vários melhoramentos ao nível do IAP’s. 

Sendo o benificiário todo o trabalhador urbano com carteira assinada. O aumento da base 

contribuinte foi devido ao crescimento econômico da década de 70.   

A década de 80 houve a VIII Conferência de Saúde no qual foi um dos principais  

momentos da luta para a acessibilidade igualitária e universal a saúde, e ampliou participação 

de diferentes sujeitos que participam da transformação dos serviços de saúde.  O conjunto 

dessas forças impulsionou a reforma sanitária, que obteve sua maior legitimação com a 

promulgação da Constituição Federal de 1988. 

 

O movimento brasileiro da Reforma Sanitária tornou possível a concretização de um 

serviço de saúde regido pelos princípios da universalidade, equidade e integralidade, 

cujas ações estejam voltadas para a resolução das necessidades sociais e, por 

consequência, para os determinantes do processo saúde-doença da população. Nessa 
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perspectiva, surgiu o SUS, que foi oficializado na Constituição Federal de 1988         

(BONFADA ET AL, 2012, p. 556). 

 

 

2.3  SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE  (SUS) E PRINCIPIOS DOUTRINÁRIOS  

 

O  conceito de saúde ao longo da história  associado a  ausência de doença  trouxe 

graves consequências  para o Brasil como  desigualdade social, gerando  insatisfação dos 

usuários, exclusão e  baixa qualidade serviço ofertado ao ator social. 

Após  um processo de lutas, mobilização, participação e esforços desenvolvidos por 

meio da participação de profissionais de saúde e a classe trabalhadora, em 1988 houve a 

promulgação da  constituição federal que aprovou a criação do Sistema Único de Saúde no 

qual a saúde passa a beneficiar a toda a população sendo assim na Seção II- Da Saúde art. 196 

a constituição federal de 1988 afirma que:   

 

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação. (BRASIL, 1988) 

 

 

A importância do SUS estava relacionada ao fato que se tratava de um novo sistema 

público com a finalidade de solucionar vários problemas encontrados no atendimento à saúde 

da população além de oferecer benefícios relacionados a um sistema único, universal e 

público. 

A principal  consequência   da implantação  do  SUS foi   o progresso da  saúde no 

Brasil já que houve a mobilização da sociedade para melhoria da  qualidade da assistência no 

que diz respeito a modificação  do papel do Estado na saúde. 

O Sistema Único de Saúde  fundamenta-se na lei nº. 8080  de  19 de setembro de 1990  

que nas disposições gerais art 3º  considera que: 

 

A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a 

alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, 

a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis 

de saúde da população expressam a organização social e econômica do País 
(BRASIL 1990). 

 

 

O conceito de saúde  passa a ser  visto pelos determinantes (condições  econômicas e 

sociais que influenciam a saúde) e condicionantes ( propiciam o aparecimento de patologias). 
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Sendo os usuários vistos na visão holística, ou seja, em sua totalidade. Dessa forma a 

integralidade e responsável por vincular os  fatores determinates e condicionantes.  

O funcionamento e a organização do Sistema Único de Saúde e  pautada nos seguintes  

princípios doutrinários:  

 Universalização: todo cidadão tem direito a saúde de forma gratuita. Tendo o indivíduo o 

direito de acesso a todos os níveis de atenção (atenção primária, secundária e terciária) seja 

municipal, estadual ou federal, sem distinções, de acordo com as suas necessidades.   

 Equidade: tem o intuito de diminuir a desigualdade social e econômica. Sendo importante 

destacar que os sujeitos são diferentes e dessa forma não há como realizar um cuidado 

padronizado, pois cada ator social tem necessidades diferentes.  

 Integralidade: é o reconhecer no processo de trabalho e na  prática do serviço que: cada 

pessoa é um ser único, diferente  e integrante de uma sociedade;  as ações de promoção, 

proteção e recuperação da saúde formam um sujeito integral;  as unidades prestadoras de 

serviço, com seus níveis de complexidade, formam  um sistema interligado capaz de prestar 

assistência integral; o homem é um ser biopsicosocial  e deverá ser atendido em sua totalidade 

por um sistema de saúde também integral, voltado a melhora da qualidade assistencial. 

 

2.4 INTEGRALIDADE NA ATENÇÃO  A SAÚDE – CONCEITOS E REFLEXÕES  

 

De acordo com a Constituição  Federal de 1988 art. 198: As ações e serviços públicos 

de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, 

organizado de acordo com as seguintes diretrizes:  

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo; 

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos  

serviços assistenciais; 

III - participação da comunidade. 

No qual a diretriz “atendimento integral, com prioridade para as atividades 

preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais” para o autor Mattos (2003)  “ [...] o 

termo integralidade tem sido utilizado corretamente para designar exatamente essa diretriz”.  

Com isso percebe-se uma complexidade do termo integralidade, pois ele está 

designado na Constituição federal de 1988 como uma diretriz  e no   Sistema Único de Saúde 

como um princípio doutrinário. Dessa forma faz com que seu entendimento seja dificultado 

apesar de os dois estarem relacionados com o atendimento integral. 
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A integralidade na atenção à saúde é definida como um princípio do SUS, 
orientando políticas e ações programáticas que respondam às demandas e 

necessidades da população no acesso à rede de cuidados em saúde, considerando a 

complexidade e as especificidades de diferentes abordagens do processo saúde-

doença e nas distintas dimensões, biológica, cultural e social do ser cuidado 

(SILVA; SENA, 2008, p.49). 

 

 

O Princípio da Integralidade é orientado por ações programáticas que se adequem as 

necessidade do sujeito e/ou coletivo tanto a acessibilidade da rede de atenção a saúde de 

acordo com o nível de complexidade quanto ao processo saúde – doença integral.      

A integralidade surge através de um olhar ampliado a respeito da saúde e isto foi 

representado na Reforma Sanitária Brasileira em que a saúde não é abordada somente como 

ausência de doença, mas também de acordo  com as especificidades de cada  população. Além 

da participação da população (lei 8.142 de 28 de dezembro de 1990 que dispõe a participação 

da comunidade na gestão no Sistema Único de Saúde) na luta pelos seus direitos. 

A finalidade do princípio da integralidade é realizar a assistência do cuidado ao 

usuário em todos os âmbitos na vida desse sujeito (por exemplo: desde sua queixa até a 

relação que tem com seus familiares). No qual as propostas de transformações das práticas de 

saúde vem se aprimorando com o objetivo de remodelar o modelo biomédico através de: 

espaço de comunicação, diálogo, troca de ideias entre os profissionais e usuários para  que 

criem vínculos e atinja o público alvo.    

Segundo Mattos (2003) a integralidade tem várias concepções que são as seguintes:  

 Integralidade enquanto expressão do movimento da medicina integral- a medicina integral 

crítica fortemente à fragmentação das ações perante os usuários dos serviços de saúde. Tal 

prática está inserida em um contexto fortalecedor das especialidades médicas, onde os 

profissionais de saúde recortam os pacientes, atentando durante a operacionalização de suas 

práticas somente para os aspectos ligados ao funcionamento dos aparelhos ou sistemas focos 

da sua especialização.  

 Integralidade relacionada à maneira como os serviços se organizam- a assistência médica 

tampouco era a prioridade no âmbito da política trabalhista ou previdenciária na qual se 

inseria, embora tivesse uma maior magnitude se comparada à saúde pública. O resultado 

dessa tal dicotomia era que a assistência médica e a saúde pública eram pensadas 

independentemente. 
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 Integralidade e políticas especiais - o outro conjunto de sentidos do princípio de 

integralidade é relativo às configurações de certas políticas específicas, chamadas aqui de 

políticas especiais. São políticas especificamente desenhadas para dar respostas a um 

determinado problema de saúde, ou aos problemas de saúde que afligem um certo grupo 

populacional. 

 

A discussão da integralidade da atenção surge como uma necessidade do processo 

de consolidação do sistema de saúde no Brasil e desafia gestores, profissionais de 

saúde, professores e sociedade civil a refletir sobre integralidade na perspectiva de 

um princípio que alberga transversalidade com os demais princípios do SUS e com 
reflexo concretos na qualidade da assistência (LINARD; CASTRO;  CRUZ, 2008, 

p.548). 

 

 

O desenvolvimento da integralidade não diz respeito ao abandono ou atenuação do uso 

de conhecimentos ditos científicos sobre as doenças. Em contrapartida implica na utilização 

mais intensa desses conhecimentos juntamente com os conhecimentos biopsicossociais. Além 

de ser desenvolvido em conjunto com os outros princípios.  

 

Nesta conjuntura das políticas de saúde o cumprimento do princípio integralidade, 

talvez seja, nos dias de hoje, o maior desafio da saúde no Brasil. Tal desafio 
acontece em parte em decorrência da atual conjuntura que ainda revela um sistema 

estruturado para atender, prioritariamente, os pacientes com a doença já instalada, 

com foco de atenção na doença (LINARD; CASTRO; CRUZ, 2008, p.547). 

 

 

2.5 INTEGRALIDADE NA ASSISTÊNCIA A SAÚDE NA PRÁTICA DOS 

PROFISSIONAIS 

  

É importante compreender que a integralidade não se limita ao conhecimento técnico, 

pois sem a adoção deste princípio na prática o atendimento iria ser restrito a queixa conduta 

no qual a assistência à saúde realizada pelo profissional não se adequa a realidade o sujeito. 

 

Portanto, fica claro que a formação dos profissionais não pode ser apenas técnica, 

tem de compreender cultura, sistema e relação. Uma atenção integral não se dará 

desqualificando a cultura das populações. A formação deve envolver também 

domínio técnico e as mudanças também devem atingir este domínio, a compreensão 

dos processos de organização da vida e compreensão de que os eventos de 

adoecimento não são apenas biológicos, são eventos de uma história de vida 

(GONZÁLEZ; ALMEIDA, 2010, p.760). 
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Sendo indispensável que o profissional de saúde tenha conhecimentos técnicos, 

biológicos juntamente com desenvolvimento de um olhar singular e amplo para que possa 

atuar na realidade daquele indivíduo e da sociedade, sendo indispensável também que haja 

troca de conhecimentos entre os profissionais. 

Dessa forma percebe- se que a formação dos profissionais de saúde é importante para a  

concepção da integralidade , pois de acordo González e Almeida (2010, p.760) “ buscar novos 

conceituais e explorar práticas inovadoras são elementos indispensáveis, mas não suficientes 

para superar o paradigma hegemônico[...]”.  

A educação em saúde é uma das principais ferramentas que o profissional pode utilizar 

na sua prática desenvolvendo assim um olhar ampliado no qual a participação do ator social  

crítico e reflexivo na sua saúde  e de suma importância e por meio desta contribuição podem 

ser realizadas   adaptações No cuidado de acordo com a sua necessidade,  além de possibilitar 

a criação de vínculos. 

Para Machado (2007, p.336) “o cenário de assistência é formado por articulações de 

conhecimentos no qual as ações de educação em saúde é considerada como um  elemento 

produtor de um saber coletivo que traduz no indivíduo sua autonomia e emancipação para o 

cuidar de si, da família e do seu entorno”.  

 

Essa perspectiva de educação considera a ação educativa como uma prática 

dialogada e participativa que tem como objetivo a transformação da realidade de 

saúde dos sujeitos e grupos sociais assistidos. Neste sentido, observa-se uma estreita 

relação com o princípio de integralidade preconizado pelo Sistema Único de Saúde 

(SUS) (BACKES ET AL, 2012, p.224). 

 

 

Porém na prática dos profissionais de saúde ainda há muita dificuldade para se 

estabelecer o princípio da Integralidade.  Dessa forma a assistência prestada ao indivíduo e 

/ou coletivo não é realizada através de um diálogo estabelecido pela interação entre o 

profissional de saúde e o sujeito.  

 

Nesse fazer profissional coletivo, cada trabalhador necessita estar referenciado à 

equipe, ao serviço e à rede assistencial aos quais está inserido. É através da reflexão 

sobre o processo de trabalho e das ações intersetoriais entre trabalhadores que a 

organização do fazer nas equipes e nos serviços constrói o cuidado integral 

diferenciado da reprodução de práticas fragmentada se descontextualizadas 

(BOTLENDER; SEMINOTTI, 2010, p.1687). 
 

 

O processo de trabalho depende de cada profissional de saúde entender a rede 

assistencial e a relação da saúde com os outros setores que fazem parte do bem- estar da 
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população. Como consequência disso há uma melhora no cuidado integral com a participação 

de uma equipe multiprofissional. 

 

Além do mais, mantiveram-se modelos de formação profissional, de atendimento e 

de gestão a partir de políticas focais, em detrimento da lógica do direito e da 

seguridade social universal. Somando-se a esses problemas, as ações de saúde 

sofreram influências do meio em que se vive e foram modificadas pelo novo 

paradigma da saúde, mecanicista e fragmentado (BATISTA; CALDAS; 

PORTILHO, 2009, p.13). 

 

 

 No entanto, o modelo biomédico ainda é prioritário na formação de profissionais de 

saúde e com isso nota-se a dificuldade desses profissionais em utilizar o princípio da 

integralidade nas suas atividades diárias. Porém atualmente a formação desses profissionais 

está sendo modificada aos poucos através da inclusão no currículo de matérias relacionadas à 

Saúde Coletiva.   

 

A autonomia e responsabilidade institucional e a coparticipação dos trabalhadores na 

construção da integralidade estão interligadas ao modelo de gestão. Num modelo de 

gestão verticalizada, sem abertura para a participação dos trabalhadores, diminuem 

as possibilidades de produção de saúde e de sujeitos. Igualmente, modelos de gestão 

que contemplam colegiados e espaços de coparticipação propiciam a inclusão e 
valorização dos trabalhadores ( BOTLENDER; SEMINOTTI, 2010, p.1687). 

 

 

Para desenvolver a integralidade na prática dos profissionais de saúde é necessário que 

o cuidado a população ocorra por meio da troca de saberes entre os diversos profissionais com 

o intuito de se elaborar um plano de cuidado baseado nas necessidades de saúde específicas de 

cada ator social.  Gerando uma forma do trabalhador atuar nesse cuidado integral e a 

participação nos modelos de gestão.  

 

2.6 CONTEXTUALIZANDO A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA 

   

A Atenção Primária a  Saúde é um nível de saúde que tem o intuito de resolver 

necessidades básicas da população, segundo Barbosa; Elizeu e Penna (2013, p. 2348) “A 

Atenção Primária a Saúde (APS) no Brasil se configura como nível de atenção, onde se é 

capaz de detectar as reais necessidades e problemas de uma população [...]”. 

O Programa Saúde da Família surgiu em 1994, tendo a finalidade de reorganização o 

modelo assistencial baseado nos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. Numa 
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perspectiva focalizada, buscava superar as desigualdades de acesso aos serviços de saúde e 

visava o alcance da equidade dentro do sistema. 

A reorganização do processo de trabalho em saúde no nível de atenção, o PSF foi 

considerado em 1997 uma estratégia para reformulação da Atenção Básica e 

consequentemente o modelo de atenção à saúde no Brasil. Sendo realizadas ações primordiais 

de promoção, proteção e prevenção de doenças através de uma equipe multiprofissional. 

Sendo assim considerada a porta de entrada para o usuário ser atendido no Sistema Único de 

Saúde. 

A partir disso, Oliveira e Pereira (2013, p.159) consideram que “A Estratégia Saúde 

da Família (ESF) é uma das propostas do Ministério da Saúde para a reorganização da 

Atenção Primária [...]”. Dessa forma a ESF pode ser considerada forma de ação para  atingir 

as metas estabelecidas nos  princípios doutrinários do SUS.  

 

A ESF veio para construir uma nova perspectiva em relação à atenção primária, 

substituindo o modelo biomédico por novas práticas assistenciais, rompendo com 

práticas convencionais de saúde, gerando uma maior interação e respeito entre 

profissional e usuário. A operacionalização da ESF acontece por meio de equipes 

multiprofissionais que atendem em unidades de saúde (LINARD; CASTRO;  
CRUZ, 2011, p.547). 

 

 

A Estratégia de Saúde da Família teve o intuito de construir uma nova perspectiva no 

modelo de atenção básica, pois houve a modificação do modelo biomédico. Dessa forma a 

ação prática na assistência ao sujeito faz com que haja um melhor relacionamento com o 

profissional de saúde. 

 

O modelo da Estratégia de Saúde da Família propõe a renovação da atenção básica 

segundo os preceitos da universalidade, integralidade, equidade, participação e 

continuidade, em um contexto de descentralização e controle social, tendo em vista 

avançar do controle das doenças à  promoção da saúde, mediante assistência 

humanizada, com vínculo, acolhimento e responsabilização, voltada às diversas 

necessidades locais e específicas das famílias territorializadas (SOUZA; MANDU; 

ELIAS, 2013, p.773).   

 

 

A Clínica de Saúde da Família tem como público alvo tanto o indivíduo quanto o 

coletivo, pois se observa que o conceito de saúde perpassa por questões sociais, política, 

econômica e demográfica. Além da família ser participante diretamente da formação do estilo 

de vida ( hábitos alimentares, práticas de exercícios físicos, lazer, uso de algumas drogas 

elícitas entre outros), afim de que o cuidado dos atores sociais  seja melhor direcionado para  

o profissional de saúde estabelecer metas assistências.  
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A ESF propõe que a atenção à saúde centre-se na família, entendida e percebida a 

partir de seu ambiente físico e social, o que leva os profissionais de saúde a entrar 

em contato com as condições de vida e saúde das populações, permitindo-lhes uma 

compreensão ampliada do processo saúde-doença e da necessidade de intervenções 

que vão além das práticas curativas. “Para tanto, os profissionais que nela atuam 

deverão dispor de um arsenal de recursos tecnológicos bastante diversificados e 
complexos” (OLIVEIRA; PEREIRA, 2013, p.159). 

 

 

 

As representações sociais reconhecem o ator social como um ser biopsicossocial, pois 

ele se apropria de um saber, aplica nele a sua vivência e o compartilha com o seu grupo, ou 

seja, o sujeito possui uma história pessoal com determinantes e condicionantes no qual 

influencia fatores que envolvem saúde. 

É preciso entender que a Saúde da Família tem um papel diferenciador no cuidado, 

pois as equipes tem que conhecer suas famílias e ajudar a suprir e/ou encaminhar suas 

necessidades, anseios e angústias.  Com isso a visita domiciliar mostra um caráter agregador 

do processo de conhecer o território, entender a história daquela comunidade e estabelecer 

vínculos do profissional com o usuário no âmbito domiciliar.   

A interação entre as famílias ocorre através dos agentes comunitários de saúde que são 

o elo entre a comunidade e o profissional de saúde por ele conviver, morar e integrar o mesmo 

ambiente do usuário faz com que o mesmo tenha confiança em expor sua necessidade afim de 

que seja resolvida. Os agentes comunitários de saúde (ACS) desenvolvem uma escuta 

qualificada e identificam pontos relevantes na busca ativa. 

 

Nesse contexto, o agente comunitário de saúde (ACS) tem um papel singular, ao se 

constituir um "elo" entre a comunidade e o serviço de saúde, atuando de forma 

condizente com atitudes e valores requeridos pelas situações de trabalho, realizando 
ações de apoio em orientação, acompanhamento e educação em saúde, visando, 

sobretudo, à promoção da qualidade de vida e bem estar da população 

(GALAVOTE; PRADO; MACIEL; LIMA, 2011, p. 232). 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1  NATUREZA DO ESTUDO 

 

Para alcançar o objetivo de compreender o princípio da integralidade no atendimento à 

população em Clínica de Saúde da Família optou-se pela abordagem qualitativa. No qual irá 

analisar de forma subjetiva a visão dos profissionais de saúde a respeito da integralidade da 

atenção à saúde. 

 

O método qualitativo fundamenta- se em informações deduzidas das interações 

interpessoais e da coparticipação dos informantes. O pesquisador é um participante 

ativo, ele interage em todo o processo, compreende, interpreta e analisa os dados a 
partir das informações coletadas (FIGUEIREDO; SOUZA, 2011, p.97). 

 

 

Por ser um estudo que irá abordar a integralidade da atenção à saúde sob o ponto de 

vista dos profissionais de saúde se viu necessário utilizar o estudo exploratório, pois é um 

assunto que possui uma quantidade reduzida de artigos este estudo permitirá a partir disso 

fazer com que o pesquisador se familiarize com as características e peculiaridades da 

integralidade da atenção à saúde. 

 

A pesquisa exploratória segundo, Figueiredo e Souza (2011, p. 103), consiste 

também em investigações empíricas, porém o objetivo é  a formulação de questões 

ou de um problema, com tripla finalidade: desenvolver hipóteses, aumentar a 

familiaridade do pesquisador com um ambiente , fato ou fenômeno, para realização 

de uma pesquisa futura mais precisa ou modificar e clarificar conceitos.  

  
 

Porém de acordo com objetivo do estudo que é: compreender o princípio da 

integralidade no atendimento à população em Clínica de Saúde da Família percebeu a 

necessidade de utilizar também o estudo descritivo, pois ele descreve os elementos e situações 

da integralidade da atenção à saúde e assim explorado –lá  de forma mais precisa. 
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As pesquisas descritivas têm como objetivo a descrição das características de 

determinada população. Podem ser elaboradas também com a finalidade de 

identificar possíveis relações entre variáveis. São em grande número as pesquisas 
que podem ser classificadas como descritivas e a maioria das que são realizadas com 

objetivos profissionais provavelmente se enquadra nesta categoria (GIL, 2010, 

p.27).   

 

 

A análise atenderá ao método dialético uma vez que este objetiva na arte de dialogar, 

ou seja: de argumentar e contra argumentar assuntos que não pode ser demostrado. Dessa 

forma é um debate onde há ideias diferentes, onde um posicionamento é defendido e 

contradito logo depois. As contradições são constantes e intrínsecas à realidade. As relações 

entre os fenômenos ocorrem num processo de conflitos que originam novas circunstâncias na 

sociedade. 

O conceito de dialética possui diferentes doutrinas filosóficas e, de acordo com cada 

uma, assume um significado distinto. O filósofo Hegel teve um destaque quando considerou o 

método dialético através de três elementos que são: a tese – é uma informação ou situação 

inicialmente dada, a antítese – é uma oposição á tese e a síntese – surge do conflito entre a 

tese e a síntese.    

O modelo dialético permite compreender o sujeito enquanto ser histórico na produção 

de uma vida material estabelece relações negativas com o mundo e com si próprio, criando 

incoerências e causando conflitos nas relações que se tornam a base da organização de sua 

vida na sociedade. 

 

3.2  CENÁRIO DA PESQUISA 

 

O cenário da pesquisa é a Clínica da Família Santa Marta que foi objeto de escolha em 

virtude de eu ter sido acadêmica bolsista da prefeitura e com isso ser participar das atividades 

realizadas nesse local pelo período de nove meses. Além disso, eu busquei  compreender a 

contribuição da Clínica da Família na adoção do princípio da integralidade pelos profissionais 

de saúde nas suas práticas diárias já que a Clínica da Família possui ações primordiais de 

promover a promoção da saúde e a prevenção de doenças o que  na teoria a diferencia das 

demais unidades de saúde. 

 A Clínica, objeto de estudo, encontra-se localizada no Polo de Inclusão Social Padre 

Velloso no qual fica localizada na praça Corumbá, próximo do Santa Marta. A comunidade 

Santa Marta está localizada no bairro de Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro.  O nome 

Santa Marta faz referência à padroeira da comunidade.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Signo_lingu%C3%ADstico
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Na  comunidade Santa Marta  foi instalada a primeira Unidade de Polícia Pacificadora, 

em 19 de dezembro de 2008. O Fórum UPP Social, que marca  oficialmente a instalação do 

programa, foi realizado em 27 de outubro de 2011. Tida como unidade-modelo, o Santa 

Marta, que já foi dominado pelo tráfico  de drogas , hoje tornou-se um dos pontos turísticos 

mais visitados do Rio.  

O polo de assistência da saúde foi criado pela prefeitura para atender ao Bairro de 

Botafogo e adjacências e conta com serviços de qualidade para população em geral através do 

Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, Casa de Convivência, Clínica da Família, 

Núcleo de Justiça Comunitária e uma biblioteca. 

 A Clínica da Família está localizada no segundo andar do polo é composta por três 

equipes de saúde formadas por um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem e seis 

agentes comunitários de saúde (ACS). Duas equipes de saúde bucal, composta por dois 

dentistas, duas auxiliares de saúde bucal e uma técnica de saúde bucal. Fazem parte da equipe 

também um farmacêutico, um auxiliar de farmácia, dois administrativos e uma gerente.  

A Clínica da Família Santa Marta possuiu 9082 pessoas cadastradas (2598 famílias), 

cerca de três mil pessoas por equipe. Os profissionais de saúde trabalham de segunda a sexta 

sendo 40 horas semanais.  As atividades desenvolvidas são: atividades físicas realizadas na 

acadêmica carioca (localizada na praça Corumbá) além de caminhadas e passeios culturais , 

saúde na escola (com parcerias em creche e escolas municipais),  protagonismo juvenil (grupo 

de adolescentes), integração Saúde da Família e Vigilância em Saúde (controle de endemias) 

e Integração Saúde da Família e Integração (reconhecimento da importância da inserção de 

acadêmicos, internos e residentes de diversas categorias profissionais).   

   

   3.3  POPULAÇÃO E AMOSTRA  

 

Os sujeitos desse estudo foram profissionais de saúde. Esta população foi selecionada 

a partir do momento em que o pesquisador observou que a integralidade a atenção à saúde não 

e muito visto na prática.  Assim houve a necessidade de utilizar os profissionais de saúde 

como sujeitos da pesquisa devido à integralidade ser realizada pelos profissionais que estejam 

diretamente em contato com o paciente. 

 Tendo como participantes da pesquisa 7 profissionais de saúde ( médico, enfermeiro, 

técnico de Enfermagem e dentista). O quantitativo dos entrevistados se deu através da 

disponibilidade dos profissionais de saúde. Sendo 3 profissionais de ensino técnico e 4 

profissionais de ensino superior. Os agentes comunitários não participaram da pesquisa, pois 
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são 6 agentes por equipe sendo assim o estudo irá ter predominância desses profissionais 

perante as outras áreas  apesar de serem primordiais para o funcionamento da Clínica da 

Família.  

 

3.3.1 Critério de inclusão 

 

Os profissionais de saúde selecionados foram de nível superior e técnico lotado na 

Clínica da Família Santa Marta (médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e dentistas), 

que estejam atuando por pelo menos seis meses. O período de seis meses foi estabelecido pois 

com esse tempo o profissional já consegue entender o funcionamento do local de trabalho. 

Observou-se que a integralidade está relacionada a uma equipe multiprofissional pois todos 

atuam no cuidado direto com o ator social. 

 

3.3.2 Critério de exclusão 

 

Os profissionais de saúde excluídos foram de nível superior e técnico que não sejam 

lotados na Clínica da Família Santa Marta (médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e 

dentistas) ou que estejam no período de férias durante o período da pesquisa. Os agentes 

comunitários de saúde foram também excluídos, pois a um quantitativo maior que as outras 

categorias de profissionais apesar de ser o ponto chave entre a relação do profissional de 

saúde com o usuário.  

 

3.4 ABORDAGEM DOS SUJEITOS E ASPECTOS ÉTICOS 

  

A pesquisa por envolver seres humanos foi submetida no comitê de ética conforme 

preconizado na Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde utilizará o Número CAAE 

22969413.2.0000.5243. 

 

Segundo Figueiredo e Souza (2011, p. 165) as orientações éticas são direcionadas no 
sentido de garantir o respeito à dignidade da pessoa humana, não podendo o 

participante da pesquisa ser utilizado enquanto meio de satisfação de interesses de 

terceiros, da ciência, dos cientistas, de interesses industriais ou comerciais ou 

mesmo de meras curiosidades acadêmicas. 

 

 

Dessa forma ocorrerá a explicação a respeito do interesse da pesquisa e de que forma 

isso irá interferir e melhorar a sua prática, porém a participação da pesquisa será de forma 
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espontânea e voluntária. Em relação às informações fornecidas pelos os sujeitos da pesquisa 

serão sigilosas. 

 

3.5 COLETA DE DADOS 

 

Segundo Marconi e Lakatos (2003, p.163) “Os métodos e as técnicas a serem 

empregados na pesquisa científica podem ser selecionados desde a proposição do problema, 

da formulação das hipóteses e da delimitação do universo ou da amostra”.    

A escolha da entrevista como técnica de coleta de dados foi relevante para que sejam 

respondidas as questões norteadoras presentes no seguinte trabalho que são as seguintes: (1) 

Os profissionais de saúde identificam a integralidade da assistência prestada a população? (2) 

Como os profissionais realizam a assistência integral onde atuam? (3) Quais as mudanças que 

a integralidade  provoca na prática dos profissionais de saúde? 

As informações foram coletadas  no período de 11 a 13 de  dezembro 2013, por meio 

de  entrevistas semi- estruturada, utilizando roteiro  dividido em duas partes: caracterização 

do sujeito e perguntas sobre integralidade. 

Dessa forma Gil (2010, p.120 - 121) destaca que a entrevista requer múltiplos 

cuidados em sua condução, tais como: 

a) Definição da modalidade de entrevista pode ser: aberta (com questões e sequência 

predeterminadas, mas com ampla liberdade para responder), guiada (com formulação e 

sequencia definidas no curso da entrevista), por pautas (orientadas por uma relação de pontos 

de interesse que o entrevistador via explorando ao longo de seu curso) ou informal ( que se 

confunde com a simples conservação). 

b) Quantidade de entrevista. As entrevistas devem ser números suficientes para que se 

manifestem todos os pontos relevantes. Cabe considerar que a pesquisa se refira a um caso 

único, como uma empresa, este pode envolver múltiplas unidade de analise, como os seus 

departamentos, por exemplo, exigindo, portanto, maior quantidade e entrevistados. 

c) Seleção dos informantes. Devem ser selecionados pessoas que estejam articuladas cultural 

e sensitivamente com o grupo ou organização. Nem sempre os dirigentes máximos de uma 

organização são os melhore informantes. 

d) Negociação da entrevista. Como as pessoas, de modo geral, não tem uma razão pessoal 

forte para fornecer as respostas desejadas, recomenda-se estabelecer tipo de contrato em que 

são esclarecidos os objetivos da entrevista e definidos os papéis das duas partes. 
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   A partir do que foi apresentado acima, o estudo tem a modalidade de entrevista 

aberta, pois o objetivo geral da pesquisa é compreender o princípio da integralidade no 

atendimento à população em Clínica de Saúde da Família é em virtude disso há a necessidade  

que o entrevistado tenha a liberdade de contextualizar a temática.    

As entrevistas foram realizadas na Clínica da Família Santa Marta. Após a leitura do 

Termo do Consentimento Livre Esclarecido e esclarecimentos sobre o objeto geral da 

pesquisa, metodologia e importância do sujeito em participar da pesquisa, foi realizado o 

convite para a participação na pesquisa e a concordância do profissional mediante a assinatura 

do Termo do Consentimento Livre Esclarecido. 

Em relação às entrevistas, estas não tinham tempo de duração pré - estabelecido dessa 

forma a sua duração variou de acordo o andamento da entrevista. Para facilitar análise do 

conteúdo das entrevistas e maior precisão na coleta de dados, elas foram gravadas com uso de 

MP6 e posteriormente foram imediatamente ouvidas e transcritas na integra, para a leitura e 

análise.  

As informações dos profissionais que participaram, foram mantidas sob sigilo e 

caracterizadas, no início de cada entrevista, através de códigos de acordo com a ordem de 

entrevista, por exemplo: E1 foi o primeiro entrevistado e assim sucessivamente. A ordem da 

entrevista foi de acordo com a disponibilidade do profissional sem ter nenhuma relação com a 

carreira e nível de escolaridade.   

 

3.6 ORGANIZAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os resultados foram analisados a partir do momento que atingiu a quantidade 

significativa estabelecida pela a pesquisa. A organização dos dados se deu através das 

transcrições das entrevistas e posterior digitação no computador. A análise atendeu ao método 

dialético dessa forma foram discutidos, analisados e comparados com base na literatura e na 

reflexão sobre os achados.  

Devido o pesquisador observar o seu objeto de estudo que é: a compreensão dos 

profissionais de saúde a respeito do princípio da integralidade instituída no SUS. Observou 

que o princípio da integralidade por ser subjetivo e propiciar constante mudança. Ele tem o 

intuito de modificar o mundo em que vivemos, gera ao mesmo tempo um processo de 

transformação pessoal num mundo em permanentes mudanças. 

A integralidade depende diretamente da participação da sociedade. Dessa forma é 

necessário trabalhar método dialético, pois envolve a consciência humana tendo a finalidade 
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de entender e vivenciar a realidade daquele sujeito e assim o profissional realize a assistência 

à saúde na sua totalidade. Evitando o pseudoconcreticidade que toma as coisas no isolamento, 

toma a essência pelo fenômeno, a medição pelo imediatismo.   
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4 RESULTADOS 

 

 Nesta etapa da pesquisa será desenvolvida a análise dos resultados a partir do 

momento que atingiu a quantidade significativa para a pesquisa.  Incialmente foi realizada a 

análise dos sujeitos e depois houve a discussão dos depoimentos de acordo com o referencial 

teórico e na reflexão dos achados. Dessa forma foi organizado da seguinte: 1º caracterização 

dos sujeitos e 2 º análise  e discussões dos dados coletados. 

   

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS  

 

A amostra foi constituída de 7 profissionais de saúde sendo 3 técnicos de 

Enfermagem,  4 profissionais de saúde do ensino superior. No quadro é detalhado a idade, 

sexo e área de formação de cada entrevistado.  

 

Tabela 1 -  Dados sociobiograficos dos Profissionais de Saúde entrevistado 

 

Código Idade Sexo Profissão 

E1 31 Masculino Técnico de Enfermagem 

E2 34 Feminino Técnico de Enfermagem 

E3 30 Feminino Dentista 

E4 33 Masculino Técnico de Enfermagem 

E5 30 Feminino Enfermeiro 

E6 30 Feminino Enfermeiro 

E7 31            Masculino Médico 

 Fonte: Dados colhidos através de entrevistas aos sujeitos. 

 

A partir do quadro acima se observa que os profissionais de saúde tem idade 

predominantemente na faixa etária de 30 anos, com uma leve predominância do sexo 

feminino. 
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A Clínica da Família é constituída por uma equipe multiprofissional (técnico de 

enfermagem, dentista, enfermeiro e médico) no qual é apresentado no quadro acima. Essa 

equipe multiprofissional atua diretamente no cuidado com o ator social.   

 

4.2 ANÁLISE E DISCUSSÕES  

 

 Os dados coletados foram lidos, relidos e organizados a partir da similaridade dos 

enunciados, originando 3 categorias:  o entendimento dos  profissionais de saúde; de que 

forma esse princípio é desenvolvido na prática e  mudança que a integralidade provoca na 

prática.  

 

4.2.1 O ENTENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

 

A concepção de integralidade é visto a partir do quadro abaixo que irá expor os relatos 

dos entrevistados através da seguinte pergunta “O que é integralidade?”  

 

Tabela 2- depoimentos dos sujeitos sobre a pergunta  “O que é integralidade?” 

DEPOIMENTOS DOS SUJEITOS DA PESQUISA 

“Integralidade e tá acolhendo o paciente na unidade seja de qualquer raça, cor,  sexo ou 

orientação sexual e tá resolvendo a demanda do paciente e tá fazendo visita domiciliar ir na 

casa dos pacientes acamados ou com dificuldade de locomoção. Ta  levando saúde para 

comunidade e bem estar; fazendo promoção de saúde, orientação quanto aos cuidados”. E1 

 

“Eu acho que nos temos que atender o paciente num todo. Muita das vezes o paciente chega 

com uma queixa e o profissional só quer cuidar daquela queixa que o paciente ta falando. 

Muita das vezes o paciente precisa de uma escuta de um olhar todo”. E2 

 

“Integralidade é um olhar que você tem para o paciente de forma integral não olhando por 

partes e sim olhando ele como um ser”. E3 

“Seria o cuidado num todo. Priorizar o cuidado de diferentes formas não só o cuidado com 

paciente num maior”.  E4 

“Integralidade para mim eu vou pegar um paciente hipertenso que chega na unidade com 

uma pressão alterada e não faz uso de medicação ai a gente  vai no momento vai medicar, 

vai perguntar sobre hábitos alimentares, sob estilo de vida mesmo, das atividades físicas. 

Enxergar esse paciente como um todo não só no momento daquela pressão alta, daquela 

pressão alterada”. E5 

“Não consigo definir com palavras”. E6 

“A gente fazer tudo que for possível pelo paciente naquele momento só respeitando a 

longitudinalidade. Tudo que for possível naquele momento pode ser feito”. E7 

Fonte:Dados colhidos através de entrevistados aos sujeitos. 
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A partir do quadro acima se percebe que E1 apresentou diferentes conceitos para 

definir integralidade. Com isso para facilitar o entendimento, a fala do sujeito foi analisada 

em partes.  O entrevistado inicia seu depoimento com a palavra “ acolhendo” é interessante 

destacar está palavra pois acolhimento  é uma das diretrizes na qual está pautada a Estratégia 

de Saúde  da Família dessa forma ela contribui de forma direta para o princípio da 

integralidade ser aplicado na prática. No segmento : “ [...] o paciente na unidade seja de 

qualquer raça, cor, sexo ou orientação sexual tá resolvendo a demanda do paciente [...]”  

observa-se que o entrevistado tem dificuldade em entender o princípio e acaba confundindo 

com o outro princípio do SUS que nesse caso é a equidade que tem o objetivo de tratar os 

sujeitos sem discriminação independente de suas características peculiares.   A confusão em 

relação aos princípios corrobora ao descrito por Linard, Castro e Cruz, (2008, p.548) que 

consideram um desafio os profissionais de saúde refletirem sobre o princípio da integralidade 

pois alberga a conexão e o confronto com outros princípios doutrinários. 

No momento em que E1 cita “visita domiciliar” ele não se atenta que a visita 

domiciliar e uma das formas que a integralidade está presente na prática, pois o profissional 

consegue realizar um cuidado integral. Porém no caso do entrevistado ele limita a realização 

da visita domiciliar em: “pacientes acamados ou com dificuldade de locomoção”. No final de 

sua fala E1 apresenta uma concepção interessante sobre integralidade: “ [...] Ta levando saúde 

para comunidade e bem estar; fazendo promoção de saúde, orientação quanto aos cuidados 

[...]”. Dessa forma ele destaca promoção de saúde que e um dos pilares para que o princípio  

seja realizado no processo de trabalho. 

 Os entrevistados E2, E3, E4 e E5 falam que a integralidade tem a concepção de 

enxergar o paciente como um todo. Porém os entrevistados não conseguiram definir do que 

seria constituído esse cuidado.  

O sujeito E2 fala o seguinte trecho: “ [...] Muita das vezes o paciente chega com uma 

queixa e o profissional só quer cuidar daquela queixa que o paciente ta falando  [...]”. Dessa 

forma E4 consegue identificar em sua prática a dificuldade dos profissionais em realizar a 

integralidade e isto pode estar relacionado à prática destes profissionais estarem relacionada 

com o modelo biomédico pautada na queixa-conduta. Por último o E2 fala o seguinte trecho: 

“Muita das vezes o paciente precisa de uma escuta de um olhar todo”, pode-se destacar a 

palavra “escuta”, pois é uma tecnologia que esta diretamente relacionada com ator social no 

centro da assistência.  

O sujeito E3 complementa este pensamento com a seguinte fala: “ [...] não olhando 

por partes e sim olhando ele como um ser”. Apesar do sujeito E3 conseguir entender a 
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integralidade os autores Babckes et al ( 2012, p.224 ) complementam que a integralidade pode 

ser realizada através de ação educativa como uma prática dialogada e participativa com a 

finalidade de transformação da realidade de saúde dos sujeitos e grupos sociais assistidos. 

 Enquanto isso, E5 preferiu explicar o princípio através de um exemplo explicitado na 

seguinte fala: “Integralidade para mim eu vou pegar um paciente hipertenso que chega na 

unidade com uma pressão alterada e não faz uso de medicação ai agente  vai no momento vai 

medicar, vai perguntar sobre hábitos alimentares, sob estilo de vida mesmo, das atividades 

físicas”. O entrevistado achou mais fácil explicar através de um exemplo no é qual visto em 

sua prática, pois pelo fato do princípio ter várias concepções torna-se difícil o profissional de 

saúde ter um engajamento teórico. A fala do sujeito E5 se contrapõe o autor Machado (2007, 

p.336) que considera o espaço assistencial como formador de articulação de conhecimento e 

no qual a educação em saúde é considerada como um elemento fundamental para o saber 

coletivo. Porém as ações de educação em saúde não são demostradas na fala do sujeito E5 que 

se baseia somente na doença e melhora da qualidade de vida. 

  A dificuldade de definição do conceito pode ser percebida no depoimento de E6 já 

que este sujeito não conseguiu se expressar a respeito do entendimento da integralidade, pois 

apesar de saber que e feito na prática na consegue definir em palavras.  

Porém E7 entende a integralidade da seguinte forma: “A gente fazer tudo que for 

possível pelo paciente naquele momento só respeitando a longitudinalidade. Tudo que for 

possível naquele momento pode ser feito”. Quando o entrevistado utiliza o termo 

“longitudinalidade” ele acaba confundido o conceito de acolhimento que está baseado na 

mudança do processo de trabalho, na relação usuário - profissional e tendo o intuito de 

alcançar a longitudinalidade. Apesar de a integralidade ter o papel de modificar a concepção e 

o ambiente de trabalho, o princípio tem o intuito de ser utilizado pelos profissionais como 

uma ferramenta para atingir o cuidado integral. 

  

4.2.2  DE QUE FORMA ESSE PRINCIPIO É DESENVOLVIDO NA PRÁTICA  

 

 A presença da integralidade na prática dos profissionais de saúde e apresentada no 

quadro abaixo através da seguinte pergunta “Como você desenvolve esse princípio em sua 

prática cotidiana?” 

 

Tabela 3- Depoimentos dos sujeitos sobre a pergunta  “Como você desenvolve esse princípio 

em sua prática cotidiana?” 
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DEPOIMENTOS  DOS SUJEITOS DA PESQUISA 

“Desde que a unidade foi fundada, sempre gostei de praticar atividade física e procurei 

fazer na unidade alguma coisa então formei um grupo de caminhada e pra ta pegando esses 

pacientes hipertensos e diabéticos; pessoas com sobrepeso e ta fazendo um grupo de 

caminhada dentro da comunidade e também faz 4 anos que já tenho esse grupo para mim 

tem integralidade é ta fazendo busca ativa dessas pessoas”. E1 

“Eu procuro, sempre peço ate a deus para poder cuidar do paciente melhor com amor ao 

próximo que muita das vezes eu acho que no papel é uma coisa e na prática e completamente 

outra. Muita das vezes precisa de outro profissional a deixar o paciente satisfeito. Sou 

técnica de Enfermagem eu vou verifico e a às vezes  pressão tá alta é preciso da conduta 

médica; muita das vezes passo para o médico que a PA: 180/110 mmhg. Exemplo: Uma 

senhora de 81 anos eu passo o caso para o médico. E o médico  só fala manda ela ir para 

UPA e colocar captopril de 50 mg. Eu acho isso completamente errado”. E2 

“Tentando relacionar a saúde da boca com a saúde do corpo em geral afinal ta tudo 

correlacionado”. E3 

“Verificação da PA, dependendo do valor da PA, da orientação sobre qualidade de vida, se 

é uma pessoa hipertensa orienta com alimentação, orienta prática de exercícios, não é só 

procedimento de tá verificando, mas a gente olha o paciente como um todo”. E4 

“Eu desenvolvo assim, ajuda do ACS, para gente buscar o paciente acompanhar ele a cada 

3 meses a princípio ele vai mais antes de três meses na unidade e depois a gente vai de três 

em três meses numa consulta: 1 com médico outra com o enfermeiro para a gente 

acompanhar uma rotina de hipertensão”. E5 

“Aqui eu consigo na consulta porque acho que consigo ver o paciente como um todo. Na 

ação só vejo naquela específica ação o que foi proposto, por exemplo: ações de tuberculose 

você vê isso, mas na consulta como um todo consegue ver o paciente como um todo”. E6 

“Na consulta médica  eu tento abordar o paciente como um todo. Eu foco no paciente e não 

na doença”. E7 

Fonte: Dados colhidos através de entrevistas aos sujeitos. 

 

A partir do quadro exposto acima, E1 mostra o interesse em modificar sua prática 

profissional através de um grupo de caminhada, pois percebeu a necessidade de atuar de 

alguma forma para suprir as necessidades daqueles usuários através do seguinte trecho: 

“Desde que a unidade foi fundada, sempre gostei de praticar atividade física e procurei fazer 

na unidade alguma coisa então formei um grupo de caminhada e pra ta pegando esses 

pacientes hipertensos e diabéticos; pessoas com sobrepeso e ta fazendo um grupo de 

caminhada dentro da comunidade”. Dessa forma o grupo de caminhada e uma estratégia para 

realizar a promoção da saúde.  

 O sujeito E2 prefere mostrar um caso frequente na sua prática, com a seguinte fala: 

“Muita das vezes precisa de outro profissional a deixar o paciente satisfeito. Sou técnica de 
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Enfermagem eu vou verifico e a as vezes  pressão tá alta é preciso da conduta medica; muita 

das vezes passo para o médico que a PA: 180/110 mmhg. Exemplo: Uma senhora de 81 anos 

eu passo o caso para o médico. E o médico  só fala manda ela ir para UPA e colocar 

captopril de 50 mg. Eu acho isso completamente errado”. Dessa forma E2 não consegue 

explorar de que forma ele desenvolve o princípio em seu cotidiano profissional só mostra a 

dificuldade do relacionamento interpessoal no dia a dia.  É necessário destacar o trecho que E2 

afirma que: “[...] eu acho que no papel é uma coisa e na prática e completamente outra”.        

Dessa forma percebe-se que na integralidade há uma dissociação entre a teoria e prática 

podendo ser levantados as seguintes causas: o ambiente que o profissional se encontra, o não 

conhecimento da teoria e  a não aplicação do princípio na prática  apesar do conhecimento em 

relação a teoria. 

Os entrevistados E3, E4, E5, E6 e E7 descrevem diferentes estratégias para aplicar a 

integralidade na sua prática profissional e destacam que apesar de terem atividades diferentes 

de acordo com a sua profissão consideram que desenvolver um olhar integral e a melhor 

forma de se aplicar a integralidade. As variedades de estratégias relacionadas à aplicação da 

integralidade seguem o descrito por Linard, Castro e Cruz (2011, p.547) que entendem que a 

Estratégia de Saúde da Família construiu uma nova concepção da atenção primária 

substituindo o modelo biomédico por novas práticas assistências e é isto visto na fala dos 

sujeitos que dizem realizar um olhar integral.    

Porém somente E5 explicita através de um exemplo de um paciente hipertenso no qual 

destaca a importância do ACS para o auxílio do desenvolvimento da integralidade na busca 

ativa desse paciente e está citação do ACS vai de encontro ao exposto pelos autores Galvote, 

Prado, Maciel e Lima (2011, p. 232) que consideram que o ACS tem um papel singular, ao se 

constituir um "elo" entre o usuário e o profissional de saúde. E5 também destaca a interação 

entre os profissionais de saúde afim de que consiga uma integralidade efetiva, no seguinte 

trecho: “Eu desenvolvo assim, ajuda do ACS, para gente buscar o paciente acompanhar ele a 

cada 3 meses a principio ele vai mais antes de três meses na unidade e depois agente vai de 

três em três meses numa consulta: 1 com médico  outra com o enfermeiro para agente 

acompanhar uma rotina de hipertensão”. 

 O sujeito E4 prefere citar de que forma realiza a integralidade através do exemplo que 

é apresentado no seguinte trecho: “Verificação da PA, dependendo do valor da PA, da 

orientação sobre qualidade de vida, se é uma pessoa hipertensa orienta com alimentação, 

orienta pratica de exercícios, não é só procedimento de tá verificando, mas a gente olha o 

paciente como um todo”. Assim entende-se que o profissional realiza o procedimento, mas 
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consegue observar a importância do cuidado integral através de orientações a respeito da 

qualidade de vida. A exemplificação da forma de realização da integralidade pelo entrevistado 

vai ao encontro ao pensamento dos autores Silva e Sena ( 2008, p.49)  que consideram  que a 

integralidade na atenção à saúde  atende  a complexidade e as especificidades de diferentes 

abordagens do processo saúde-doença e nas distintas dimensões, biológica, cultural e social 

do ser cuidado. 

O sujeito E6 considera a importância da consulta em relação ações frequente na 

Clínica da família a partir da seguinte fala: “Aqui eu consigo na consulta porque acho que 

consigo ver o paciente como um todo. Na ação só vejo naquela especifica ação o que foi 

proposto, por exemplo: ações de tuberculose você vê isso, mas na consulta como um todo 

consegue ver o paciente como um todo”. Através de sua fala o entrevistado considera que a 

consulta trata de questões que vão além da saúde enquanto a ação de tuberculose, por 

exemplo, é algo pontual apesar de se observado de alguma forma a integralidade. A fala do 

sujeito E6 corrobora os autores Barbosa, Elizeu e Penna (2013, p. 2348) já que estes destacam 

que a Atenção Primária a Saúde tem a finalidade de detectar as reais necessidades e os 

problemas de uma população. 

 

4.2.3 MUDANÇA QUE A INTEGRALIDADE PROVOCA NA PRÁTICA  

 

O quadro abaixo expõem depoimentos a respeito da mudança que a integralidade pode 

provocar através da seguinte pergunta “Quais as mudanças que a integralidade provoca em 

sua prática?” 

 

Tabela 4 - Depoimentos dos sujeitos sobre a pergunta “Quais as mudanças que a 

integralidade provoca em sua prática?” 

 

DEPOIMENTOS DOS SUJEITOS DA PESQUISA 

“O olhar para meu território e na unidade, pois a integralidade está sempre em processo de 

mudanças. No processo de trabalho a integralidade está sempre presente. O que muda na 

prática, o acolhimento do paciente (escuta), entrosamento unidade/ comunidade e visitas 

domiciliares (VDS)”. E1 

“Eu acho  que há integralidade na minha prática e sempre procuro  melhorar minha prática 

pois quem sai satisfeito é o paciente”.E2 

“A mudança de não ficar olhando restritamente para o dente, mas saber que está tudo 

formando a saúde como um todo e tentando interligar a saúde num todo”. E3 
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“A integralidade melhora o cuidado, muda à forma de ver o cuidado. Muita gente só tem 

aquela visão do atendimento em si de forma mecânica. Pois com a integralidade vemos o 

paciente como um todo  de outra forma muda sim”. E4 

“Ela modifica muito porque acaba enxergando o paciente como um todo e qual a vida dele 

lá fora por isso tem que existir a integralidade por esse motivo enxergar o paciente como um 

todo por isso a gente conta com ajuda do agente, com ajuda da família às vezes e dos 

profissionais de saúde e médicos e de todos”. E5 

“Não consigo definir. Exemplo estado de pressão alta pergunta como está à saúde 

psicológica, pergunto se está estressado, como está em casa, como está no trabalho. Numa 

consulta eu consigo ver. Eu acho que melhora, por exemplo, eu vou observar esses itens ser 

for um estresse naquele momento que ai de algum tempo poderia ficar controlado”. E6 

“As mudanças assim... Eu acho que  é poder abordar como um todo ele se sente mais 

cuidado, uma segurança de poder  contar com a consulta se ele precisar ta perto dele e 

tentar resolver o problema dele e  se eu não consegui saber quem possa resolver”. E7 

Fonte: Dados colhidos através de entrevistas aos sujeitos. 

 

A partir do quadro acima, E1 afirma que a integralidade provoca mudanças na sua 

prática da seguinte forma: “O olhar para meu território e na unidade, pois a integralidade 

esta sempre em processo de mudanças. No processo de trabalho a integralidade esta sempre 

presente. O que muda na prática, o acolhimento do paciente (escuta), entrosamento unidade/ 

comunidade e visitas domiciliares VDS”. Dessa forma na atividade diária, o pensamento dos 

usuários e profissionais muda de forma constante devido à integralidade não ser um princípio 

estático. Ele acompanha as constantes mudanças na vida não se configurando como uma 

verdade absoluta. O pensamento do sujeito E1 segue o descrito pelos autores Botlender e 

Seminotti (2010, p.1687) complementam essa mudança através da reflexão sobre o processo 

de trabalho e das ações intersetoriais entre trabalhadores para que se construa o cuidado 

integral.  

 Em relação ao questionamento proposto, E2 tem a seguinte fala: “Eu acho  que há 

integralidade na minha prática  e sempre procuro  melhorar minha prática pois quem sai 

satisfeito é o paciente”. E2 entende que a mudança da integralidade ocorre através da melhora 

de sua prática  e consequentemente da  satisfação  do paciente.  

Os sujeitos E3, E5, E6 e E7 consideram que a mudança da integralidade se dá com a 

modificação do olhar profissional de saúde em relação a uma assistência ao sujeito de forma  

ampliada. Isto corrobora ao descrito pelos autores Botlender e Seminotti (2010, p.1687)  que 

destacam que  a autonomia e responsabilidade institucional e a coparticipação dos 

trabalhadores  favorecem a mudança na construção da integralidade, contribuindo diretamente 

para a produção de saúde e sujeito. 
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 No entanto E5 tem uma visão mais ampla da participação dos profissionais de saúde 

nesse processo de mudança na prática através da integralidade com a seguinte afirmativa: 

“Ela modifica muito porque acaba enxergando o paciente como um todo e qual a vida dele lá 

fora por isso tem que existir a integralidade por esse motivo enxergar o paciente como um 

todo por isso a gente conta com ajuda do agente, com ajuda da família às vezes e dos 

profissionais de saúde e médicos e de todos”. Dessa forma E5 destaca a necessidade da 

participação de todos os profissionais de saúde além da integração com a família afim de que 

consiga enxergar o paciente em sua totalidade. Porém em relação à participação da família E5 

considera ajuda da família “às vezes” o que contraria os autores Oliveira e Pereira (2013, 

p.159) que afirmam que a Estratégia de Saúde da Família deve ser centrada na família, 

entendida e percebida a partir de seu ambiente físico e social, o que leva os profissionais de 

saúde a compreenderem e entenderem as condições de vida e saúde das populações, gerando 

um olhar diferenciado do processo saúde - doença. 

O sujeito  E3  entende a mudança da integralidade na prática da seguinte forma: “A 

mudança de não ficar olhando restritamente para o dente, mas saber que está tudo formando 

a saúde como um todo e tentando interligar a saúde num todo”. O profissional entende que 

ocorre mudança na prática, porém ele limita essa mudança somente a sua prática profissional 

não considerando os outros profissionais de saúde incluídos no cuidado integral do usuário.  

O profissional de saúde   E4 diz o seguinte trecho: “A integralidade melhora o 

cuidado, muda à forma de ver o cuidado. Muita gente só tem aquela visão do atendimento em 

si de forma mecânica [...]”. A partir da fala, nota-se o entrevistado compreende a melhora do 

cuidado através da integralidade devido ao fato deste princípio mudar o olhar restrito para um 

olhar amplo. E4 destaca que ainda há um grupo significativo de profissionais de saúde que 

possuem uma visão de um atendimento mecânico limitando - se e a doença apresentada pelo 

usuário. O discurso realizado por este sujeito corrobora os autores González e Almeida            

(2010, p.760) que destacam que atualmente formação profissional está diretamente ligada 

com esse “atendimento mecânico”. Assim estes autores destacam a necessidade do processo 

de formação não envolver apenas a técnica, mas sim compreender cultura, sistema e relação. 

 Sobre a mesma temática, o sujeito E6 afirma que não consegue definir o princípio da 

integralidade através de um conceito e prefere exemplificar a partir da seguinte fala: “Não 

consigo definir. Exemplo estado de pressão alta pergunta como está à saúde psicológica 

pergunto se está estressado, como está em casa, como está no trabalho. Numa consulta eu 

consigo ver. Eu acho que melhora, por exemplo, eu vou observar esses itens ser for um 

estresse naquele momento que ai de algum tempo poderia ficar controlado”. A forma de 
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exemplificar faz com que o entrevistado exponha uma situação presente no seu cotidiano 

porem não consegue observar de que forma que a integralidade provoca mudanças na 

assistência em todos os casos da relação entre o profissional e o ator social. A fala apresentada 

pelo sujeito corrobora os autores Linard, Castro e Cruz (2008, p.547) que afirmam que o 

desafio para os profissionais de saúde entender a integralidade, é que atualmente o sistema é 

estruturado para atender, prioritariamente, os pacientes com a doença já instalada, com foco 

de atenção na doença. 

O sujeito E7 afirma na sua fala o seguinte: “As mudanças assim... Eu acho que é poder 

abordar como um todo ele se sente mais cuidado, uma segurança de poder contar com a 

consulta se ele precisar ta perto dele e tentar resolver o problema dele e se eu não consegui 

saber quem possa resolver”. O entrevistado, por meio de sua fala, identifica que a 

integralidade modifica a relação entre o profissional de saúde e usuário, pois é responsável 

por estabelecer vínculos. No entanto E7 diz no seguinte trecho: “[...] tentar resolver o 

problema dele e se eu não consegui saber quem possa resolver”. Entende-se que E7 ainda tem 

um foco na relação queixa- conduta que tem o objetivo de suprir as necessidades do paciente 

e relaciona a integralidade em rede assistencial e não como um olhar integral. A partir da fala 

sujeito E7 nota-se uma correlação entre o seu discurso e os autores González e Almeida já que 

estes autores destacam que buscar novos conceituais e explorar práticas inovadoras são 

elementos indispensáveis, mas não suficientes para superar o paradigma hegemônico.     
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5 CONCLUSÃO  

 

Ao final deste estudo percebe-se que a integralidade, um princípio com definição 

ampla e com várias concepções, não é facilmente compreendida pelos profissionais de saúde, 

embora a maior parte dos sujeitos da pesquisa associe este princípio ao atendimento ao 

paciente como um todo. Porém, uma das principais dificuldades dos sujeitos e descrever do 

que constituiria essa totalidade.  

A realização do estudo num cenário que tem a função de reestruturar a atenção básica, 

não impediu que determinados profissionais confundissem este princípio com outros 

princípios doutrinários do SUS ou simplesmente não conseguissem estabelecer uma definição 

para integralidade. 

 A falta de um conceito específico para integralidade fez com que a maioria dos 

profissionais de saúde ao responder de que forma realizam o princípio na prática, optassem 

pela utilização de exemplificações de atividades que consideram associadas à integralidade 

como a escuta qualificada, grupos de caminhada o atendimento a um paciente hipertenso, 

procurando estabelecer uma relação entre suas práticas na melhora da qualidade de vida do 

paciente e este princípio. 

Em relação à mesma temática, outro grupo de profissionais busca reafirmar o conceito 

já estabelecido anteriormente de atendimento como um todo, sem conseguir associar a algo 

específico da sua prática, optando por mesmo numa pergunta direcionada para sua prática por 

generalizar a adoção do princípio.  

 Através da descrição destes profissionais de como inserem a integralidade em suas 

praticas diárias, nota-se que está intimamente relacionada ao que o sujeito entende como 

integralidade, já que a conceituação impacta diretamente no que este sujeito considera como 

aplicação do princípio na prática. Dessa forma os entrevistados não citam a educação em 

saúde como forma de aplicação da integralidade nas práticas.  

A preocupação do entrevistado em demonstrar de que forma insere a integralidade na 

sua atividade diária faz com que não haja uma percepção da maioria dos entrevistados em 

relação à importância dos demais profissionais de saúde na prestação de um atendimento 
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integral para o paciente já que apenas um dos entrevistados vincula a forma como insere a 

integralidade ao trabalho realizado pelos agentes comunitários.  

Os sujeitos entrevistados identificaram que a integralidade provoca a mudança da 

assistência em saúde, pois o profissional realiza um atendimento integral. Dessa forma muitos 

retomam a conceituação, embora não consigam explicar por que motivo ocorre essa mudança. 

Apenas um dos entrevistados considera que a integralidade está  em constante mudança e cita 

que o seu processo de trabalho está interligado com  integralidade. 

Em relação à contribuição do estudo para a unidade analisada, as entrevistas tiveram 

um caráter singular, pois os profissionais de saúde entrevistados acabavam refletindo, se 

questionando e expondo ideias, num processo de construção e desconstrução do pensamento. 

A consequência disso e que o profissional de saúde acaba avaliando de que forma ele está 

atuando no ambiente de trabalho.  

Além disso, por ser um princípio complexo, o estudo possibilitou a identificação do 

problema e o desenvolvimento de um pensamento crítico para que os profissionais de saúde 

se tornem reflexivos em relação as suas próprias atuações no processo de modificação da 

assistência a saúde no qual o usuário é o centro do cuidado. 

Através do exposto acima se propõem mudanças no processo de trabalho da seguinte 

forma: reuniões nos quais os profissionais de saúde apresentem as dificuldades da rotina 

profissional apontem melhorias para o ambiente de trabalho, encontros de discussões a 

respeito do relacionamento interpessoal entre os profissionais de saúde e ações de promoção  

a saúde que vincule a participação de todos os profissionais de saúde pois muita das vezes a 

ação fica centrada somente em um profissional de saúde não ocorrendo a interação entre eles 

e incentivar o profissional de saúde utilizar a ferramenta tecnológica telesaúde no qual o 

profissional aprimora seus conhecimentos através de informações nacionais e internacionais.  

.  Analisando-se a contribuição da pesquisa para temática integralidade, nota-se que o estudo 

permitiu mesmo numa visão específica de uma unidade de saúde analisar a falta de 

familiarização dos sujeitos analisados com um dos pilares do cuidado integral e da própria 

atuação da Clínica da Família, o que reforça a necessidade de que a integralidade seja mais 

discutida no âmbito acadêmico com a finalidade de se estimular um pensamento critico 

voltado para a própria formação dos profissionais de saúde.   

A pesquisa, no entanto apresenta algumas limitações dentre as quais pode se citar: o 

pesquisador só realizou um recorte numa unidade de saúde com um grupo multiprofissional e 

a pesquisa excluiu os agentes comunitários de saúde que possuem funções primordiais para o 

funcionamento da Clínica da Família.  
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Dessa forma o pesquisador propõe que haja estudos futuros a fim de que possam: 

analisar a compreensão da integralidade em  outras Clínicas da Família e unidades de saúde 

de média e alta complexidade no intuito de se analisar se há modificações na percepção deste 

principio, ter como público da pesquisa todos os profissionais de saúde  que compõem a 

Clínica  de Saúde da Família pois a integralidade tem a função de modificar o processo de 

trabalho e avaliar de que forma as variáveis tempo de formação, área de formação  e tempo de 

atuação na Clínica da Família  influenciam os profissionais na  compreensão do princípio.  
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8 APÊNDICE 

  

 

8.1 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Dados de Identificação 

Título do Projeto: A integralidade da atenção à saúde sobre o olhar dos profissionais de saúde 

Pesquisadora do Projeto: Aldira Samantha Garrido Teixeira Abreu e Lívia de Lima Moura 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense 

Telefones para contato: (21) 8266-7733 ou (21) 8141-1664 

 

Nome do Voluntário:____________________________________________________ 

Idade:_______                        RG:_____________________________ 
 

 O (A) Sr. (a) está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa intitulado A integralidade da atenção à saúde sobre o 
olhar dos profissionais de saúde  , de responsabilidade da pesquisadora Aldira Samantha Garrido Teixeira Abreu. 

Este estudo é parte do Trabalho de conclusão de curso da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da Universidade 

Federal Fluminense. Assim, conforme preconizado na Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde utilizará o CEP 

_______________________________A pesquisa tem como objetivo geral Compreender o princípio da integralidade no atendimento à 

população em unidades básicas de saúde. 

Sua participação ocorrerá através de entrevista de  interesse temático, que será gravada para preservar a integralidade dos discursos. Após a 

transcrição das gravações, serão colocados nomes fictícios para preservar sua identidade. Caso necessite, poderão ser marcados encontros 

para respostas ou esclarecimentos de qualquer dúvida acerca dos procedimentos, benefícios e outros relacionados à pesquisa. Os resultados 

da pesquisa serão tornados públicos em trabalhos e/ ou revistas científicas. A retirada do consentimento e permissão de realização do estudo 

pode ser feita a qualquer momento, sem que haja prejuízos. Este documento será elaborado em duas vias, sendo uma retida pelo 

representante legal do sujeito da pesquisa e uma arquivada pelo pesquisador. Sua participação no projeto é voluntária, podendo se retirar da 

pesquisa quando achar necessário. Garantiremos a confidencialidade das informações geradas e a privacidade dos sujeitos envolvidos na 

pesquisa. O Procedimento de pesquisa envolve riscos mínimos. 

 Em caso de qualquer dúvida acerca da pesquisa, os pesquisadores se colocam à disposição para saná-las. 

Eu, _______________________________________ RG n°____________________ declaro ter sido informado e concordo em participar, 

como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

Niterói, ______ de ____________ de 2013. 

 

___________________________________                       ________________________________ 

            Nome e assinatura do participante                                                                         Testemunha  

 

__________________________________________                ________________________________ 

Nome e assinatura do responsável  por obter o consentimento                                          Testemunha  
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9 ANEXOS 

 

 

9.1 PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

 

FACULDADE DE MEDICINA DA                            

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE/ FM/ UFF/ HU                                          
 
 

 

Pesquisador: ALDIRA SAMANTHA GARRIDO TEIXEIRA ABREU 

 

Título da Pesquisa: A INTEGRALIDADE DA ATENÇÃO À SAÚDE SOBRE O OLHAR DOS 

PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

 

Instituição Proponente: Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa 

 

Versão: 3 

 

CAAE: 22969413.2.0000.5243 

 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

 

DADOS DO PARECER 

 

Número do Parecer: 488.126 

 

Data da Relatoria: 06/12/2013 

 

Apresentação do Projeto: 

Trata-se de um estudo de natureza qualitativa, que tem por objetivo avaliar como o princípio da 

Integralidade e trabalhado pelos profissionais de saúde em uma Unidade de Saúde vinculada a Estratégia de 

Saúde da Família. Para tanto, serão realizadas entrevistas semi-estruturadas aos trabalhadores da saúde dessa 

unidade. Segundo a pesquisadora as entrevistas serão gravadas e transcritas. Os resultados serão analisados a 

partir do momento que seja atingindo a quantidade significativa para a pesquisa e depois serão computados pelo 

próprio pesquisador mediante consentimento dos participantes e serão discutidos, analisados e comparados com 

base na literatura e na reflexão sobre os achados. A análise atenderá ao método dialético uma vez que este 

objetiva na arte de dialogar, ou seja: de argumentar e contra argumentar assuntos que não pode ser demostrado. 

 

Objetivo da Pesquisa: 

 
Objetivo Primário: 

Compreender o princípio da integralidade no atendimento à população em unidades básicas de saúde. 
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FACULDADE DE MEDICINA DA                            
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE/ FM/ UFF/ HU                                          
 
 

 
Continuação do Parecer: 488.126 

 

 

Objetivo Secundário: 

Identificar o entendimento dos profissionais de saúde a respeito da integralidade. Entender como o profissional 

de saúde aplica a integralidade em sua prática. Descrever as principais mudanças que a integralidade provoca na 

sua prática.   
 

 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

 

Riscos: 

O Procedimento de pesquisa envolve riscos mínimos, pois trata-se de um dialogo consentido acerca da 

integralidade da assistência, que pode desencadear alguma expressão emocional podendo gerar algum 

desconforto. 

Benefícios: 

Compreender o fenômeno estudado e oferecer fundamentos para melhoria da assistência prestada. 

 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

 

Trata-se de um tema bastante atual que é a Integralidade e seus diversos significados no âmbito do Sistema 

Único de Saúde (SUS). Destaca também a busca pelo olhar dos profissionais de saúde a diversas formas 

de sua aplicação no âmbito do cuidado. 

 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

 

TCLE está adequado, escrito de forma simples com linguagem adequada aos participantes da pesquisa. 

 

 

Recomendações: 
Aprovado 

 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Aprovado 

 

Situação do Parecer: 

Aprovado 

 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não  

 

Considerações Finais a critério do CEP: 

 

 

NITEROI, 11 de Dezembro de 2013 

 

 

 

Assinador por:    

                                                ROSANGELA ARRABAL THOMAZ 

(Coordenador) 
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9.2 ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

 Parte I – Caracterização do sujeito  

  Sexo: (    ) Feminino               (    ) Masculino  

  Idade:  

  Profissão: 

    Parte II – Perguntas sobre Integralidade  

  1. Para você o que é integralidade? 

  2. Como você desenvolve esse princípio em sua prática cotidiana? 

  3. Quais as mudanças que a integralidade provoca em sua prática?    

 

 

 




