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RESUMO 
 
 
A proposta trazida pela Estratégia Saúde da Família (ESF), instituída pelo Ministério 
da Saúde e implantada pelas Secretarias Municipais de Saúde, envolve uma 
reorientação do cuidado, com foco na promoção da saúde. Para tanto, preconiza-se 
a atuação de uma equipe interdisciplinar que possa perceber o indivíduo, e não o 
doente, inserido em uma coletividade. Nesta lógica há que se mudar a prática 
assistencial hegemônica centrada no profissional médico, na perspectiva curativa e 
medicamentosa. Este estudo tem por objetivo analisar as percepções da equipe de 
enfermagem sobre o papel do médico e a sua lógica assistencial junto à ESF, diante 
do novo modelo de atenção básica à saúde. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, 
com roteiro semiestruturado, aplicado em entrevistas realizadas com um enfermeiro 
e cinco enfermeiras da ESF do município de São João da Barra e analisadas à luz 
da sociologia de Bourdieu. Os resultados obtidos sugerem que a criação de um 
instrumento normativo não é capaz de mudar práticas hegemônicas, que, em razão 
de certo poder simbólico, mantêm-se reconhecidas socialmente, reproduzindo a 
estrutura hierárquica vigente no campo da saúde. 
 

Palavras-chave: Estratégia Saúde da Família. Modelo Médico Hegemônico. Poder 

Simbólico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 
The proposal suggested by the Family Health Strategy (ESF), established by the 
Ministry of Health and implemented by the Municipal Department of Health involves a 
reorientation of care, with a focus on health promotion. In order to realize it, it is 
recommended the performance of an interdisciplinary team which can notice the 
individual, not the patient, inserted in a collective. In this logic it is necessary to 
change the hegemonic care practice concerning about the medical professional, 
under the curative and medication perspective. This study aims to analyze the 
perceptions of the nursing team about the role of the physician and his care logic with 
the ESF, in face of the new model of basic health care. This is a qualitative research, 
with semi-structured script, applied in interviews with a male nurse and five female 
nurses of the ESF of the city of São João da Barra and analyzed in the light of the 
sociology of Bourdieu. The results suggest that the creation of a normative 
instrument is not capable of changing hegemonic practices, which, due to a certain 
symbolic power, remain socially recognized, reproducing the existing hierarchical 
structure in the health area. 
 
 
Keywords: Family Health Strategy. Hegemonic Medical Model. Symbolic Power. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O Programa de Saúde da Família (PSF) teve início em meados de 1993, 

sendo regulamentado de fato em 1994 pelo Ministério da Saúde (MS). Propunha 

uma reorientação do cuidado até o momento predominantemente de caráter 

hospitalocêntrico: centrado no profissional médico, na prática curativa (em 

detrimento da preventiva) e medicamentosa, focado apenas no indivíduo enquanto 

“doente/paciente”, sendo o hospital o local preferencial da assistência. 

A estratégia apresentada pelo PSF trazia uma nova proposta: promoção à 

saúde e intervenção em todos os fatores que possam colocá-la em risco, interferindo 

no processo saúde-doença (ARAÚJO e ROCHA, 2007). Incluem-se aqui diversas 

dimensões: saneamento básico, moradia, lazer, trabalho, educação. Promover 

saúde consiste, então, em perceber o indivíduo e não o doente, demandando um 

tipo de atenção para além dos limites do biológico. Percebê-lo em uma coletividade; 

um “sujeito histórico, social e político, articulado ao seu contexto familiar, ao meio 

ambiente e à sociedade na qual se insere” (MACHADO et al, 2007). 

O locus da assistência deslocar-se-ia, embora não de forma exclusiva, da 

unidade de saúde para o domicílio; e a atenção transferir-se-ia do indivíduo e da 

doença para o coletivo na sua representação familiar (VANDERLEI e ALMEIDA, 

2007). Assim, seria possível reconhecer aspectos do cotidiano que impactariam a 

saúde em sua condição plena, qual seja, o do bem estar físico, mental e social. 

Saber onde e como moram essas pessoas; quantas dividem o mesmo 

domicílio; se há coleta de lixo, esgoto ou água encanada, são todas informações 

importantes para o diagnóstico em saúde. Por exemplo: casos de doenças diarréicas 

em moradias cujas condições sanitárias sejam deficitárias; doenças 

infectocontagiosas presentes em áreas pobres, com grande quantidade de 

residentes por domicílio, a exemplo da tuberculose; desnutrição infantil ou baixo 

desempenho escolar em famílias cuja violência doméstica é uma constante. Dentre 

tantos outros exemplos. 

Compreender como os problemas de saúde se manifestam na população, a 

partir do reconhecimento das singularidades de cada indivíduo em seu locus social, 

permite ao PSF propor ações efetivas adaptadas às especificidades das diversas 

demandas percebidas (MARTINS et al, 2010). É necessário, portanto, uma interação 

dos serviços de saúde com a comunidade, estreitando laços. Assim, o PSF 
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transformou-se em estratégia: a Estratégia Saúde da Família (ESF). Diante dela, 

alguns princípios são fundamentais: definição de território, adstrição de clientela, 

estímulo à participação social, trabalho em equipe interdisciplinar. 

A ESF traz uma série de desafios. Eles perpassam por uma mudança em 

práticas profissionais seculares, a exemplo do que ocorre com a classe médica. 

Ressalta-se que o modelo médico hegemônico vigente durante a segunda metade 

do século XX pautava-se não só no individualismo e no privilégio da medicina 

curativa, mas também na medicalização dos problemas, na ênfase ao biologismo e 

na participação passiva e subordinada dos demais atores. O enfoque estava na 

doença e a prestação de serviços realizava-se na unidade de saúde. 

A mudança proposta vai para além da assistência à saúde, prestada por uma 

equipe multiprofissional composta minimamente por um médico, um enfermeiro, um 

técnico de enfermagem e seis agentes comunitários de saúde. A critério do Gestor 

Municipal de Saúde outros profissionais de nível superior poderão ser inseridos no 

programa, no âmbito local. A mudança também envolve uma nova forma de vínculo 

entre os membros da equipe, rompendo-se com a estrutura hierarquizante e 

verticalizada que separa o médico dos demais profissionais de saúde. Pressupõem-

se um trabalho coordenado pela interdisciplinaridade em que os conhecimentos e 

práticas de cada profissional se associe às de outro, em uma lógica horizontalizada, 

promovendo um sinergismo na intervenção da realidade de saúde local (ARAÚJO e 

ROCHA, 2007). 

Este estudo tem como objetivo analisar as percepções da equipe de 

enfermagem no que se refere ao papel do médico junto à ESF. De que forma ele se 

relaciona com a comunidade; como se posicionou em sua prática profissional 

enquanto integrante do novo modelo assistencial proposto; qual a sua contribuição 

para o alcance dos resultados pretendidos com a implantação do programa. 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa envolvendo as percepções de um grupo, 

composto por um enfermeiro e cinco enfermeiras, que exercem atividades de 

coordenação nas unidades da ESF do município de São João da Barra. Distribuídos 

pelas equipes do município, eles são responsáveis pelo gerenciamento das 

unidades. Planejam e implementam ações junto à comunidade; organizam reuniões 

de equipe; realizam consultas e atendimentos de enfermagem; orientam e 

supervisionam o trabalho dos agentes comunitários de saúde... São, a meu ver, 

figuras que centralizam todas as demandas da ESF, quer sejam internas ou 
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externas. Portanto, a opção de realizar entrevistas semiestruturadas. Em razão de 

suas atividades, serão capazes de expor as suas próprias percepções, bem como 

aquelas externalizadas pela comunidade e também pelos demais integrantes da 

equipe. Este último ponto também se apresenta como um desafio da pesquisa: 

exatamente por serem atores centrais no universo da ESF, em articulação constante 

com os demais, sejam estes do público interno ou externo, o grupo também faz suas 

interpretações subjetivas acerca das interpretações dos outros atores e que também 

perpassam por uma subjetividade (CASTRO, 2014). 

Ressalva é feita que a proposta de entrevistar os(as) enfermeiros(as) é 

exequível diante do prazo definido para a pesquisa. Isso não significa que será uma 

tarefa fácil. Há algumas especificidades que trazem uma grande incógnita sobre o 

campo. Elas fazem referência à minha própria inserção no processo. De fato, não 

sou um “nativo” neste campo. O interesse pelo objeto ESF e o papel do médico no 

programa surge do meu próprio papel enquanto profissional. Como abordado por 

Goldenberg (2004), diz respeito à minha posição condicionada socialmente. Não sei 

se é um elemento favorável ou não. 

Sobre estas reflexões, Zaluar (1986) afirma que toda pesquisa causa 

impactos no grupo pesquisado e interfere no relacionamento entre pesquisador e os 

demais atores. Segundo ela, mesmo que independa da vontade, em algum 

momento o pesquisador será conduzido a ocupar um papel de destaque em “uma 

relação social desequilibrada, desigual e hierarquizada” (ZALUAR, op. cit., p. 115). 

Ora, se a proposta é exatamente pesquisar sobre o que pensa a enfermagem com 

relação ao médico; sobre seu posicionamento dentro da equipe; sobre um habitus 

próprio de uma posição de destaque dentro da hierarquia no âmbito as saúde; acabo 

por me colocar em uma situação duplamente passível de rejeição por parte dos 

pesquisados: quer seja pela hierarquia do papel de pesquisador, quer seja pelo 

papel de profissional médico. 

Assim, Zaluar (op. cit.) tem razão ao afirmar que a pesquisa é política, já que 

o pesquisador terá que desenvolver estratégias específicas que permitam a 

continuidade da pesquisa, mantendo-o próximo ao grupo pesquisado e sendo aceito 

por ele. 

Tentar compreender as percepções dos profissionais de enfermagem sobre o 

espaço e o papel ocupado pelo médico dentro da ESF e analisá-las à luz dos 

conceitos de Bourdieu (1989), possibilitará, em última instância, uma avaliação 
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sobre o alcance das metas propostas quando da instituição do PSF e que 

dependem, intimamente, da mudança do modelo assistencial. Após esta pesquisa 

será possível, minimamente, avaliar se a proposta trazida pelo PSF obteve êxito. A 

equipe multiprofissional conseguiu interagir dentro de uma lógica de horizontalidade 

ou mantém-se em uma organização hierarquizada, característica do modelo médico 

hegemônico? Houve alteração no paradigma do binômio saúde x doença? Efetivou-

se a assistência baseada nas ações preventivas e na família? 

Observações de reuniões das equipes da ESF do município nas quais estive 

presente, inicialmente sugerem que o modelo hegemônico mantém-se intacto, 

porém disfarçado com uma nova roupagem denominada de Estratégia Saúde da 

Família. 
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA 

 

Há 24 anos, o Programa de Saúde da Família (PSF) foi instituído como um 

novo modelo de assistência à saúde, indo ao encontro dos preceitos do Sistema 

Único de Saúde (SUS), criado com a Constituição Cidadã de 1988, quais sejam: 

universalidade, equidade e integralidade. 

Recuperando um pouco a história, voltamos a 1964 e à introdução do Regime 

Militar. Ele promoveu uma grande reestruturação do aparelho de Estado por meio de 

reformas diversas (financeira, fiscal, previdenciária, tributária e administrativa) 

(ESCOREL, 2008), no sentido de atender aos interesses do capital multinacional e 

nacional. Exemplo disso foi a expansão do parque industrial nacional como forma de 

consolidação do modelo capitalista sob a égide da acumulação (VIANNA, 1998). 

O que vigia era um enfraquecimento do papel de estados e municípios, que 

passaram a depender da transferência dos recursos financeiros, centralizados no 

governo federal. No campo da saúde e da previdência também não foi diferente. Em 

1966 foi criado o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) a partir da 

unificação de todos os Institutos de Aposentadoria e Pensão (IAPs). Estes eram 

organizações de representação de classes trabalhadoras distintas, de caráter 

nacional, que ofertavam uma série de benefícios aos usuários; os benefícios 

possuíam caráter diferenciado conforme a categoria profissional em questão. Assim, 

houve uma centralização administrativa e financeira e a uniformização dos 

benefícios para todos os trabalhadores segurados (ESCOREL, 2008). Na década de 

70, os benefícios sociais também foram estendidos aos trabalhadores rurais, 

autônomos e empregadas domésticas, demonstrando a tendência universalista do 

sistema (FARIA e CASTRO, 1989). 

Conjuntamente à expansão econômica, ocorrida na década de 70, verificou-

se não só a contratação de novos trabalhadores a serem cobertos pelo INPS, mas 

também a necessidade de assistência às novas classes recém-incorporadas 

(ESCOREL, op. cit.). A estrutura de serviços vigente à época não era capaz de 

ofertar atendimento à demanda existente e, por tal motivo, foi priorizada a 

contratação de serviços de terceiros. Em detrimento de investimentos para 

implementação, expansão ou construção de unidades próprias para atendimento 

médico, contrataram-se clínicas e hospitais pertencentes ao setor privado 
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(OLIVEIRA, 2006) que privilegiavam a prática médica individual orientada para a 

lucratividade do setor (OLIVEIRA e TEIXEIRA, 1986). 

Entre 1967 a 1975 houve a expansão maciça da compra de serviços. 

Progressivamente, vão sendo desativadas e/ou sucateadas as unidades 

hospitalares próprias da Previdência e se amplia o número de serviços privados 

credenciados ou conveniados (OLIVEIRA, op. cit.). Ao mesmo tempo em que, para 

atender à expansão dos serviços privados, se estimulava a criação de um complexo 

médico-industrial por parte das grandes empresas produtoras de medicamentos e 

equipamentos, o país privilegiava a prática assistencialista e especializada em 

detrimento das ações de saúde pública de caráter preventivo e interesse coletivo 

(OLIVEIRA e TEIXEIRA, op. cit.). 

Os custos do sistema assumiam proporções gigantescas, tanto em 

decorrência da prática predominante da medicina curativa, quanto em razão da 

forma pela qual eram comprados os serviços (CARVALHO, 1998). As chamadas 

Unidades de Serviços (U.S.) apresentadas pelos prestadores à Previdência como 

forma de cobrança, não eram fiscalizadas de forma adequada em virtude da 

incapacidade gestora do Governo, sendo especialmente suscetíveis a fraudes. 

Inicia-se um desajuste no modelo vigente, o qual se associava também ao aumento 

da dívida externa do país – agravado pelos impactos da crise do petróleo, ocorrida 

em 1973 e que acarretou o aumento dos preços e das taxas de juros do mercado 

internacional (VIANNA, 1998). Além disso, a recessão econômica tinha como 

consequência o desemprego e o arrocho salarial, o que resultava na diminuição das 

contribuições dos empregados e empregadores para a assistência médica 

previdenciária. 

O déficit financeiro evidenciado com a crise fez com que diminuíssem os 

gastos do Tesouro Nacional com a saúde (ESCOREL, 2008). Tornaram-se comuns 

os casos de descredenciamentos na área, motivados por atrasos e cortes no 

pagamento dos prestadores de serviços. Os hospitais e clínicas que permaneceram 

prestando atendimento ofertavam serviços de qualidade ruim. 

A continuidade da crise econômica, com consequente repercussão nos 

serviços assistenciais, acabou por gerar uma grande mobilização social. Foi durante 

o governo Geisel (1974-1979) que ocorreu a articulação de diversos segmentos 

representativos da sociedade para compartilhar suas propostas, em busca do 

interesse comum. 
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Tinha início assim o Movimento Sanitário. Caracterizava-se pelo pensamento 

inovador de profissionais de saúde, que buscavam a melhoria das condições de 

saúde da população brasileira a partir da mudança nas práticas e na política do 

setor, garantidas como direito de cidadania (ESCOREL, 1999). 

 

2.1 A Reforma Sanitária 

 

A crise econômica e da Previdência Social, o crescimento da dívida externa, a 

expansão da cobertura da Previdência e todas as manifestações de insatisfação 

com o modelo de saúde vigente – ocorridas a despeito da forte repressão política da 

época – induziram o governo a adotar medidas opostas ao modelo hegemônico 

instalado. Desta forma, o Sistema Nacional de Saúde (SNS) foi criado pela Lei nº 

6.229, de julho de 1975, visando superar a descoordenação do sistema. Traduzia-se 

na primeira política nacional de saúde, embora consolidasse a dicotomia existente 

no setor: o Ministério da Saúde se responsabilizava pela formulação da política, 

pelas ações de vigilância epidemiológica e por outras ligadas à saúde coletiva. Já o 

Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS), por meio do INPS, 

responsabilizava-se pelas ações médicos-assistenciais. Em 1977, o Instituto 

Nacional de Assistência Médica e Previdência Social (INAMPS) é criado. O 

momento se caracterizava pela crescente ampliação da cobertura, se contrapondo 

às dificuldades na redução dos custos da atenção, em virtude do modelo privatista e 

curativo vigente (CARVALHO, 1998). 

Em 1980, o governo, através do Ministério da Saúde, realizou a VII 

Conferência Nacional de Saúde, tendo como tema central “Extensão das ações de 

saúde através dos serviços básicos”. A discussão centrava-se nos programas de 

extensão de cobertura das ações básicas, permitindo uma ampliação do debate 

sobre a descentralização, tanto assistencial quanto organizacional, do modelo de 

atenção à saúde (ESCOREL, 2008). Entretanto, as medidas sugeridas não 

conseguiam ser operacionalizadas. 

A assistência médica era alvo de críticas tanto dos reformistas – em sua 

maioria técnicos da área de saúde coletiva do Ministério da Saúde – quanto dos 

conservadores, profissionais da saúde previdenciária do INAMPS. Os conflitos 

relativos aos encaminhamentos da política de saúde ganhavam espaço no interior 

das instituições. As ideias reformistas defendidas por diversos grupos começavam a 
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se integrar numa proposta abrangente de definição da política de saúde (COSTA, 

1995). No início da década de 80 o que se via era um governo autoritário abalado 

interna e externamente pela forte crise econômica e pelo processo de 

redemocratização do país. 

Em virtude das constantes propostas de reformulação da assistência médica, 

que eram encaminhadas ao governo e do agravamento da crise financeira da 

Previdência Social, tornava-se necessário intensificar os esforços visando 

racionalizar a oferta de serviços. Para tanto, pelo Decreto nº 86.329, de 1981, foi 

criado o Conselho Consultivo de Administração de Saúde Previdenciária (CONASP). 

Apesar de ser um órgão vinculado ao Ministério da Previdência e Assistência Social 

(MPAS), compunha-se por notáveis da medicina, representantes de vários 

ministérios, representantes dos trabalhadores e dos empresários. A sua missão 

consistia em elaborar um plano para reorganizar a assistência médica, sugerindo 

critérios de alocação de recursos, estabelecendo mecanismos de controle de custos 

e reavaliando o financiamento da assistência médico-hospitalar (OLIVEIRA, 2006). 

O trabalho realizado pela equipe do CONASP identificou inúmeras distorções. 

Dentre elas: existência de ociosidade nos serviços de saúde; inadequação dos 

serviços à realidade sanitária; desprestígio da rede pública; ausência de 

uniformidade na distribuição de serviços de alta complexidade; superposição de 

ações entre serviços contratados e públicos dos diferentes níveis de governo, 

levando à ampliação de gastos e insuficiência de recursos financeiros; além da 

utilização excessiva de serviços de alta complexidade (OLIVEIRA, op. cit.). 

Os dois programas mais importantes criados pelo CONASP foram o Sistema 

de Atenção Médico Hospitalar da Previdência Social (SAMHPS), responsável pelo 

controle de financiamento e dos serviços privados contratados; e as Ações 

Integradas de Saúde (AIS) que propunha a integração e racionalização dos serviços 

públicos de saúde e a sua articulação com a rede conveniada e contratada, 

estabelecendo critérios para regionalização e hierarquização da rede pública dos 

três níveis de governo, objetivando a integração entre todos (BAPTISTA, 2005). 

Com o início da Nova República, em 1985, o comando do INAMPS é 

transferido a um grupo progressista, comprometido com a Reforma Sanitária. Ele 

buscou expandir os convênios das AIS por todo o país, constituindo-se no principal 

caminho para mudança do sistema e contribuindo para a universalização gradativa. 

Enquanto isso, as pressões dos reformistas da saúde e das lideranças dos 
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movimentos populares eram voltadas para o fortalecimento da estratégia da 

descentralização de competências, de recursos e da gerência relativos aos diversos 

programas setoriais (CARVALHO, 1998). Enfim, propunha-se uma mudança no 

modelo-organizacional instituído pela ditadura militar. 

Já no ano de 1987, após a realização da VIII Conferência Nacional de Saúde 

(ocorrida em março de 1986) foi criado o Sistema Unificado e Descentralizado de 

Saúde (SUDS), que representava a reformulação do Sistema Nacional de Saúde, a 

partir da consolidação e institucionalização das AIS, tornando-se uma estratégia-

ponte para o SUS (BOMFIM, 2002). A sua instalação redefiniu as responsabilidades 

dos três níveis de governo, com ênfase na descentralização de poderes, 

fortalecendo a gestão estadual e estimulando a integração entre o planejamento e a 

programação das ações de saúde. Para tanto, também foi necessária a 

descentralização do orçamento, assim como a adoção de estratégias que 

estimulassem a hierarquização, regionalização e universalização da rede de saúde 

(BAPTISTA, 2005.). 

 

2.2 A criação do SUS 

 

Os anseios em busca de maior justiça social – contemplando a 

universalização do atendimento, a superação da desigualdade e a integralidade na 

atenção à saúde – permeavam a discussões da Assembleia Nacional Constituinte, 

culminando com a promulgação da Carta Magna em outubro de 1988. As 

consequências da ditadura e o cerceamento de direitos políticos e civis 

influenciaram na redação do texto constitucional, que privilegia o respeito ao cidadão 

e a garantia de seus direitos. Já no preâmbulo se explicita o motivo pelo qual a 

constituição é conhecida como Cidadã: 

 

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional 
Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o 
exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-
estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de 
uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na 
harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a 
solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, 
a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
(BRASIL, 1988). 
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A redação do texto constitucional que dá origem à Seguridade Social (Saúde, 

Previdência e Assistência Social) menciona a busca pelo bem estar e pela justiça 

social, cujo financiamento será de responsabilidade de toda a sociedade mediante 

contribuições sociais, assim como da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

municípios através de seus orçamentos. E dentro deste contexto, o Sistema Único 

de Saúde (SUS) foi criado, com o objetivo de reduzir o risco de doença e de outros 

agravos, através de políticas que visem à melhoria das condições de habitação, 

alimentação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, lazer e, 

obviamente, acesso aos serviços de saúde, ampliando assim o conceito de saúde 

plena (BAPTISTA, 2005). 

Mas, a criação do SUS instituiu o desafio de superar um modelo estrutural 

organizado pelos governos prévios, o qual se caracterizava pela centralização da 

gestão, priorização da medicina curativa, concentração de serviços de saúde 

voltados para interesses políticos e econômicos, sem análise de necessidades ou 

planejamento de ações. Ao mesmo tempo em que era imperativa a assistência 

universal, integral e equânime, existia a dificuldade em organizar uma rede de 

serviços regionalizada e hierarquizada diante da herança de uma estrutura de 

grandes iniquidades espaciais na oferta de serviços de saúde, oriunda de uma 

prática de contratos de compra serviços, sem planejamento e/ou análises prévias 

quanto às necessidades loco regionais (CORDEIRO, 1991). 

Diante das grandes disparidades regionais existentes, os princípios 

norteadores do recém-criado sistema nacional de saúde buscavam igualar todos os 

grupos sociais, assim como atender a cada cidadão conforme sua necessidade. 

Para tanto, a municipalização foi o caminho encontrado para se colocar em prática a 

estratégia da descentralização (OLIVEIRA, 2006). Houve a transferência de diversas 

unidades de saúde de instâncias governamentais distintas (estaduais e federais) 

para os municípios, os quais passaram a geri-las, conjuntamente às suas unidades 

próprias, contribuindo para o processo de descentralização ocorrido na década de 

90 e para a ampliação de suas autonomias. 

Celina Souza (2001) menciona o fato de que os discrepantes resultados 

alcançados após a implementação de políticas públicas, em especial na área da 

saúde, justificam-se em virtude das diferenças existentes entre os municípios 

brasileiros no que se refere ao seu desenvolvimento político, econômico e social, na 

capacidade de arrecadação tributária e em seu porte. Exatamente por isso é que se 
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consideram fundamentais as estratégias de indução implementadas pelos níveis de 

governo interessados em descentralizar, já que delas se espera a atuação na 

melhoria da qualidade da ação destes entes, superando os obstáculos estruturais 

presentes. 

Arretche (1999) chama a atenção para o fato de que a transferência de 

atribuições entre os níveis de governo supõe um processo de adesão por parte 

daquele(s) a quem se quer transferir determinada função e/ou programa. Ou seja, as 

estratégias de indução implementadas pelo Governo Federal se tornam essenciais 

para se obter a adesão dos governos locais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22  

3 INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELO SUS EM FAVOR DA 

DESCENTRALIZAÇÃO E DA REGIONALIZAÇÃO 

 

O SUS teve seu marco legal estabelecido pelos artigos 196 a 200 da 

Constituição. Destacam-se o 196 e o 198, que contêm aspectos centrais do ponto de 

vista dos direitos de cidadania e estabelecem as diretrizes do Sistema: 

 

Artigo 196 – 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. 
Artigo 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. 

 

Na tentativa de regular, em nível nacional, as ações e serviços de saúde e, 

diante da necessidade de estipular competências para cada nível de governo, que 

priorizassem a formulação de políticas para atendimento aos preceitos 

constitucionais, foram promulgadas as leis nº 8.080 (BRASIL, 1990a) e 8.142 

(BRASIL, 1990b), ambas em 1990. 

A Lei nº 8.080/1990 estabeleceu os princípios do SUS em seu artigo sétimo, 

dentre os quais se destacam: 

 

Art. 7º – As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados 
contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde 
(SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 
da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios: 
I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de 
assistência; 
II - integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e 
contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e 
coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do 
sistema; 
III - preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade 
física e moral; 
IV - igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de 
qualquer espécie; 
V - direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde; 
VI - divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e 
a sua utilização pelo usuário; 
VII - utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a 
alocação de recursos e a orientação programática; 
VIII - participação da comunidade; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm#cfart198
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm#cfart198
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IX - descentralização político-administrativa, com direção única em cada 
esfera de governo: 
a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios; 
b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde. 

 

Já a Lei nº 8.142/1990 estabeleceu os mecanismos de participação da 

população na formulação da política de saúde e no controle de sua gestão. Tais 

mecanismos são a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde, os quais devem 

funcionar nas três esferas de governo (União, estados e municípios). Esta lei 

estabeleceu ainda que “a representação dos usuários nos conselhos de saúde e 

conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos” (art. 1º), 

ou seja, que devem formar metade do número total dos representantes nos 

conselhos, também formado por representantes do governo, dos prestadores de 

serviço e dos trabalhadores em saúde. 

Após a criação do SUS, o Estado se deparou com uma série de problemas 

que atravancavam a operacionalização do novo modelo. Assumia-se que, em função 

do Brasil ser uma nação de dimensões continentais, com grandes variações 

territoriais no padrão epidemiológico e demográfico e com uma rede instalada de 

serviços de saúde extremamente heterogênea, era ineficaz a adoção de políticas 

nacionais, organizadas por uma máquina burocrática e centralizadora, que não 

considerasse as especificidades regionais. A municipalização representava o 

mecanismo pelo qual as necessidades específicas de uma determinada população 

seriam identificadas e atendidas, respeitando não só as especificidades loco-

regionais, mas também superando as desigualdades na capacidade instalada de 

serviços de saúde e as disparidades existentes nas estruturas econômicas, sociais e 

administrativas dos diversos entes federativos. 

Objetivando regular o processo de municipalização, editaram-se algumas 

Normas Operacionais Básicas (NOB), cuja função era introduzir medidas lineares 

em nível nacional, com relação à descentralização da atenção à saúde. 

A NOB 01/91 (BRASIL, 1991) fornecia instruções para a implantação do SUS; 

instituía ainda o pagamento por produção de serviços e criava critérios para 

transferências de recursos federais para os Estados e municípios. 

Na edição da NOB/SUS 01/93 (BRASIL, 1993), criaram-se três níveis de 

gestão para estados e municípios, com base no grau de autonomia de cada esfera, 

a saber: Incipiente, Parcial e Semiplena. Também foi a partir desta norma que se 
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instituíram as Comissões Intergestores Tripartite e Bipartite1, contribuindo para a 

retomada do processo de descentralização do sistema, ao mesmo tempo em que se 

incentivava a construção de um espaço democrático de discussão de políticas de 

saúde. 

A NOB/96 (BRASIL, 1996) trouxe diversas inovações. Primeiramente, 

reduziram-se para duas, as modalidades de gestão para estados e municípios. Os 

primeiros poderiam se enquadrar na Gestão Avançada do Sistema ou na Gestão 

Plena do Sistema. Já os municípios caracterizar-se-iam como Gestão Plena da 

Atenção Básica ou Gestão Plena do Sistema. Para aqueles que fossem habilitados 

na Gestão Plena era conferida a autonomia para gerir o sistema de saúde existente 

em sua área de abrangência. Por isso, esses estados e municípios passariam a 

receber um montante de recursos financeiros, mediante transferência fundo a fundo, 

e cujo objetivo era o custeio das ações e serviços relacionados a determinados 

programas de interesse do Ministério da Saúde (UGÁ e PORTO, 2008). 

Dentre as áreas prioritárias, a atenção básica se destacava. Esta afirmação 

tem respaldo pela criação do Piso de Atenção Básica (PAB). O PAB subdividia-se 

em parte fixa e parte variável. A primeira delas se referia a um valor per capita para 

custeio de procedimentos de atenção básica, que se diferenciava na dependência 

da área geográfica; as regiões mais desenvolvidas receberam um valor de PAB mais 

elevado, quando comparado com as demais regiões (UGÁ e PORTO, op. cit.). 

Já a parte variável do PAB envolvia incentivos financeiros para aqueles que 

desenvolvessem as ações preconizadas pelo Ministério da Saúde, como por 

exemplo: implantação do Programa de Saúde da Família e de Agentes Comunitários 

de Saúde (PSF e PACS), ações de nutrição e alimentação a populações 

vulneráveis, vigilância epidemiológica, dentre outros (SOUZA, 2002). 

A avaliação do processo de descentralização implantado na década de 90 

demonstrou a existência de dificuldades no acesso da população aos serviços de 

saúde. Isso se dava principalmente na assistência de média e alta complexidades. 

Identificava-se ainda, uma baixa resolutividade do elenco de procedimentos 

incluídos no Piso de Atenção Básica (PAB) na resolução dos problemas mais 

                                                            
1 A Comissão Intergestora Tripartite (CIT) é composta, paritariamente, por representação do 

Ministério da Saúde (MS), do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde (CONASS) e do 
Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS). 
A Comissão Intergestora Bipartite (CIB) é a integração de representantes da Secretaria Estadual de 
Saúde (SES) e do Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde (COSEMS). A Bipartite 
também pode operar através de subcomissões regionais. 
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comuns da população. Parte disso resulta da grande concentração de serviços 

especializados em poucos municípios ou ainda a completa inexistência de 

determinados serviços de alta complexidade em diversos estados (SOUZA, 

Renilson, 2001). 

Assim, a Norma Operacional de Assistência à Saúde (NOAS-SUS 01/01) 

(BRASIL, 2001) foi criada no sentido de promover uma maior equidade no acesso da 

população às ações e serviços de saúde em todos os níveis de atenção, enfatizando 

o processo de regionalização e sendo capaz de organizar e distribuir 

adequadamente os serviços pelo território (VIANA, 2008). 

Com a edição das duas Normas de Assistência à Saúde – NOAS-SUS 01/01 

(BRASIL, op. cit.) e NOAS-SUS 01/02 (BRASIL, 2002), tentou-se superar as 

significativas diversidades inter-regionais e intermunicipais, as quais não foram 

corrigidas com as Normas Operacionais Básicas anteriores. Campos e Brandão 

(2003) afirmam que as NOBs 93 (BRASIL, 1993) e 96 (BRASIL, 1996), ao ampliarem 

o nível de autonomia municipal sem criarem instrumentos que coordenassem a 

cooperação entre os entes subnacionais, acabaram por intensificar o conflito 

redistributivo existente entre os municípios menores – com rede assistencial 

insuficiente para atendimento à sua população – e aqueles com estruturas mais 

completas. Esta competição, segundo os autores, resultava em barreiras ao acesso 

dos usuários aos serviços de saúde do nível regional. Assim, propunha-se a 

organização de redes funcionais hierarquizadas, desenhadas a partir de acordos 

firmados entre os gestores públicos, representando um pacto negociado de garantia 

de acesso à população. 

Ao se publicar a NOAS (BRASIL, 2002), o Ministério da Saúde não só 

buscava um novo arranjo organizacional nos sistemas de saúde loco-regionais, mas 

também estimulava o processo de cooperação entre os gestores com base em um 

planejamento da rede assistencial. Afinal, a regionalização prevê um planejamento 

integrado de maneira a conformar sistemas funcionais de saúde, articulados entre si, 

para atendimento de populações definidas. 

Embora a NOAS tenha introduzido a lógica da regionalização, ao mesmo 

tempo se buscou normatizar as responsabilidades municipais sobre a assistência 

primária à população, definindo-se determinadas ações estratégicas de atenção 

básica. O acesso dos usuários às ações e serviços de saúde, no nível de 

complexidade necessário para a resolução de seus problemas, dar-se-ia mediante 
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fluxos de inter-relacionamento, garantindo a assistência e otimizando os recursos 

disponíveis. 

Para assegurar o atendimento ao cidadão, previa-se a transposição de limites 

da demarcação político-territorial, permitindo a integração entre diversos sistemas 

organizacionais. Assim, a conformação de módulos assistenciais nada mais seria do 

que a integração entre os governos municipais, sob regulação das Secretarias 

Estaduais de Saúde, para a estruturação de sistemas funcionais, não 

necessariamente restritos à área de abrangência municipal, mas que ofertassem 

uma rede resolutiva de serviços à população adstrita. 

Em 2006 uma nova norma foi criada: O Pacto pela Saúde (BRASIL, 2006a). 

Ele prevê a qualificação e a implementação do processo de descentralização, 

organização e gestão do SUS, mediante o aprimoramento da pactuação 

intergestores, definindo responsabilidades sanitárias de cada ente federativo e 

traçando prioridades que apresentem impacto sobre a situação de saúde da 

população. 

O Pacto será revisado anualmente, dando ênfase nas necessidades de saúde 

da população, o que implicará no exercício simultâneo de definição de prioridades 

articuladas e integradas nos três componentes: Pacto pela Vida, Pacto em Defesa 

do SUS e Pacto de Gestão do SUS. 

No componente Pacto pela Vida algumas prioridades foram definidas: no 

âmbito da Promoção da Saúde, propõe-se dar ênfase à adoção de hábitos 

saudáveis por parte da população brasileira de forma a internalizar a 

responsabilidade individual da prática de atividade física regular, alimentação 

saudável e combate ao tabagismo. Já na dimensão da Atenção Básica à Saúde, 

busca-se a consolidação e a qualificação da ESF como modelo de atenção e como 

centro ordenador das redes assistenciais. 
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4 SOBRE SÃO JOÃO DA BARRA 

 

Relatos históricos descrevem que, por volta de 1622, um grupo de 

pescadores vindos de Cabo Frio chegou até o local onde hoje se localiza o 

município. Ao encontrarem boas condições de pesca, resolveram ficar. Em 1630, foi 

então fundado o povoado de São João Batista do Paraíba do Sul. 

Em 1677, o povoado tornou-se Vila de São João da Praia, sendo a única do 

Estado do Rio de Janeiro fundada exclusivamente por pescadores (TCE-RJ, 2016). 

Com a introdução do cultivo da cana-de-açúcar, o município passou a se destacar 

em virtude do porto, utilizado para escoamento da produção de açúcar do Norte 

Fluminense. Entretanto, na segunda metade do século XIX, a construção do Canal 

Macaé-Campos, bem como a implantação da ferrovia, concentraram a atividade de 

exportação do açúcar. 

Em 1850, a vila foi elevada à categoria de cidade, recebendo o nome atual de 

São João da Barra. Com as modificações advindas da perda da importância de seu 

porto, o comércio, a agricultura e a pecuária passaram a desempenhar um papel 

relevante para a economia local. Recentemente, outra atividade de impacto nas 

duas últimas décadas foi a extração de petróleo e gás natural na Bacia de Campos, 

que impulsionou a economia da região norte. Atualmente o Complexo Logístico 

Industrial Portuário do Açu instalado no município contribui de forma expressiva para 

a arrecadação de tributos municipais, assim como pela empregabilidade de 

residentes locais. 

Com uma área total de 457,8 quilômetros quadrados, o município representa 

4,7% da área da Região Norte Fluminense, composta por mais sete municípios: 

Campos dos Goytacazes, São Fidélis, São Francisco de Itabapoana, Macaé, 

Carapebus, Quissamã e Conceição de Macabu. É o ponto de partida da BR-356, 

que acessa Campos dos Goytacazes e segue em direção a Minas Gerais. 

O município possui um significativo potencial turístico. Segundo 

levantamentos, o município possuía 23.618 domicílios, dos quais 44% eram de uso 

ocasional, demonstrando o forte perfil turístico local (TCE-RJ, op. cit.). 
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A posição de São João da Barra na pesquisa sobre o Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M)2 dentre os 92 municípios do Estado é a 

de número 76, cuja mensuração alcança a 0,671 (IBGE-2010). 

Nos quadros que se seguem, é feito um comparativo entre São João da 

Barra, Rio de Janeiro e Brasil de alguns indicadores socialmente relevantes e a 

evolução identificada entre os anos de 2000 a 2010. 

 

Quadro 1 – Taxa de mortalidade infantil3. Anos 2000 e 2010. Brasil; Rio de Janeiro; 

São João da Barra. 

Ano Brasil Rio de Janeiro São João da Barra 

2000 30,57 21,21 19,94 

2010 16,70 14,15 16,90 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. 

 

Os dados demonstram uma menor taxa de mortalidade infantil em São João 

da Barra no ano de 2000, quando comparado aos demais. No entanto, parece 

curioso um índice tão expressivo em um município que não dispunha no ano de 

2000 (e ainda não dispõe) de uma unidade de tratamento intensivo (UTI) neonatal 

para receber os recém-nascidos (compreende o período de 0 a 27 dias de vida) que 

demandem uma assistência de maior grau de complexidade, ou de uma UTI 

pediátrica para dar assistência às demais crianças. Por esse motivo, aquelas que se 

encontram em grave condição de saúde são transferidas ao vizinho município de 

Campos dos Goytacazes, que dispõe de UTI neonatal e pediátrica. 

Muitas vezes, a própria gestante, diante de alguma intercorrência que 

demande cuidados especializados, já é direcionada para a maternidade de alto risco 

                                                            
2
 O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) propôs o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) como um indicador para avaliar as condições de vida da população 
nos diferentes países. Ele baseia-se em três indicadores: o nível educacional, esperança de vida ao 
nascer e o PIB per capita. O resultado subsidiará conclusões relativas às políticas de proteção social, 
níveis de desigualdade entre classes, acesso a serviços públicos e consequente estrutura social 
vigente. O IDH varia de zero a um e classifica os municípios (ou estados ou países) com índices 
considerados de baixo desenvolvimento humano – quando o valor encontrar-se nas faixas de 0 a 0,5; 
de médio – quando os índices estiverem entre 0,5 a 0,8 e de alto – quando as taxas alcançarem de 
0,8 a 1. Portanto, quanto mais próximo de 1 for o IDH, maior o nível de desenvolvimento humano 
apurado. Através do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) é possível traçar um 
perfil dos municípios, abordando diversos aspectos ligados às condições socioeconômicas da 
população e que são preponderantes na escala situacional que os mesmos ocupam no ranking 
estadual. 

 
3
 Taxa de mortalidade infantil é calculada a partir do número de óbitos de menores de um ano de 

idade, por mil nascidos vivos, em determinado espaço geográfico, no ano considerado. 
A mortalidade infantil compreende a soma dos óbitos ocorridos nos períodos neonatal precoce (0-6 
dias de vida), neonatal tardio (7-27 dias) e pós-neonatal (28 dias e mais). 
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de Campos dos Goytacazes. Ocorrerá o parto. Se o recém-nato for para a UTI, ele 

será registrado neste último município e, em caso de óbito, também será 

providenciada a Certidão de Óbito. Neste caso, o evento impactará a taxa de 

mortalidade infantil de Campos e não de São João da Barra. 

Talvez este fato, que se mantém inalterado entre os anos de 2000 e 2010 é 

que explique a pequena queda percebida entre os dois períodos, quando comparado 

às do Brasil e do Rio de Janeiro. 

 

Quadro 2 – Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal (IDH-M). Anos 2000 e 2010. Brasil; Rio de Janeiro; São João da 

Barra. 

Ano Brasil Rio de Janeiro São João da Barra 

2000 0,612 0,664 0,548 

2010 0,727 0,782 0,671 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. 

 

Os valores do IDH acima demonstram que entre 2000 e 2010 houve uma 

melhoria em todas as regiões estudadas. Entretanto, o município de São João da 

Barra mantém-se aquém dos demais, em razão do baixo desempenho dos 

indicadores que compõem o IDH-M. Tal afirmação pode ser constatada a seguir. 

 

Quadro 3 – Taxa de Analfabetismo, Esperança de Vida ao Nascer, Renda per 

Capita. Anos 2000 e 2010. Brasil; Rio de Janeiro; São João da Barra. 

Região 
Taxa de 

analfabetismo4 
Esperança de vida 

ao nascer 
Renda per capita 

(em reais) 

2000 2010 2000 2010 2000 2010 

Brasil 12,8 9,4 68,61 73,94 592,46 793,87 

Rio de Janeiro 6,1 4,2 69,42 75,10 826,04 1.039,30 

São João da 
Barra 

13,4 10,4 69,23 73,02 353,21 570,38 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. 

 

Nota-se que em todas as variáveis apresentadas, o município manteve-se 

em posição inferior àquela do Brasil e do Estado do Rio de Janeiro. Chama a 

atenção os dados referentes à renda per capita e à taxa de analfabetismo. Enquanto 

no primeiro, no ano de 2010, o valor do município é 45,12% menor do que o Estado, 

                                                            
4
 Taxa de analfabetismo refere-se à percentagem das pessoas analfabetas (*) de um grupo etário, em 

relação ao total de pessoas do mesmo grupo etário. 
(*) Analfabeta - pessoa que não sabe ler e escrever um bilhete simples no idioma que conhece. 
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no quesito seguinte a taxa é 147,62% maior. Os números mostram a relação direta 

entre renda per capita e nível educacional. 

Para aprofundar um pouco mais a dimensão Educação, o quadro abaixo traz 

informações sobre adultos que conseguiram terminar o ensino fundamental. 

 

Quadro 4 – Percentual de pessoas, com 18 anos ou mais, com ensino fundamental 

completo. Anos 2000 e 2010. Brasil; Rio de Janeiro; São João da Barra. 

Ano Brasil Rio de Janeiro São João da Barra 

2000 39,76 51,13 26,06 

2010 54,92 64,65 42,63 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. 

 

O Rio de Janeiro apresenta uma situação mais favorável do que os demais 

na análise dos dados acima. Repete a situação exibida no quadro 3 com relação à 

taxa de analfabetismo. 

São João da Barra, embora tenha conseguido um significativo avanço entre 

os anos de 2000 e 2010, com elevação de 16 pontos percentuais, ainda mantém-se 

em níveis inferiores aos demais, e com menos de 50% de sua população adulta com 

ensino fundamental completo. 

Na área da saúde, pesquisa realizada no Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde (CNES) traz a seguinte rede de serviços: 

 

Quadro 5 – Rede de serviços de saúde por modalidade. Município: São João da 

Barra. Junho/2017 

Serviços de saúde Quantidade 

Centro de saúde/unidade básica 13 

Policlínica 08 

Hospital geral 01 

Pronto-socorro geral 05 

Consultório isolado 05 

Clínica/centro de especialidade 06 

Unidade de apoio, diagnose e terapia 02 

Farmácia 02 

Unidade de vigilância em saúde 01 

Central de gestão em saúde 01 

Centro de atenção psicossocial 01 

Central de regulação de acesso 01 
Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). Pesquisa feita em 15/06/2017. 

 

São João da Barra dispõe de uma rede assistencial voltada para a atenção 

básica, porém com alguns serviços de média complexidade. Os casos mais 
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complexos são encaminhados para o município de Campos dos Goytacazes, polo 

de assistência da Microrregião de Saúde Norte II, conforme definido pelo processo 

de regionalização do Estado do Rio de Janeiro. 

As unidades do PSF existentes do município estão incluídas na classificação 

centro de saúde/unidade básica. 

Algumas observações julgo relevantes para a compreensão da assistência à 

saúde no município. Há um problema quanto ao registro das informações junto à 

base de dados do CNES; nem sempre elas expressam a realidade. Por exemplo, ao 

se especificar a existência de cinco serviços de pronto-socorro geral, imagina-se um 

atendimento às situações de urgência/emergência realizado por profissionais 

diversos, em cinco diferentes pontos do município. Isso não ocorre de fato. Há, na 

região central do município, uma unidade que atende parcialmente a tais quesitos: 

dispõe, nas 24 horas, de médico clínico, pediatra, ortopedista e anestesista para o 

atendimento, bem como os demais profissionais envolvidos na assistência como 

enfermeiros, técnicos de enfermagem, de laboratório e de radiologia. O laboratório, o 

eletrocardiograma e o Rx funcionam nas 24 horas. Não há outras especialidades 

médicas, tais como cirurgia geral ou neurocirurgia, tão importantes em um pronto-

socorro. Também não há tomografia computadorizada ou exames de maior grau de 

complexidade. Este pronto-socorro dispõe de uma sala vermelha, local que oferta 

alguns equipamentos para atendimento a pacientes que inspiram maiores cuidados, 

tais como: respirador, monitor cardíaco, desfibrilador (para o caso de parada 

cardíaca). 

As outras quatro unidades registradas como prontos-socorros, na verdade, 

não o são. Dispõem de um plantonista nas 24 horas, atendendo como clínico geral. 

Não há outra especialidade médica no local. Desta feita, qualquer atendimento nas 

demais áreas, incluindo pediatria, tem que ser encaminhado ao pronto-socorro (de 

fato) central. 

A única retaguarda de suporte ao pronto-socorro central é o hospital do 

município. Aliás, atualmente, enquanto o prédio destinado ao primeiro se encontra 

em reformas, as suas atividades têm se realizado na parte térrea do hospital, de 

caráter filantrópico. Ressalta-se que 100% dos seus leitos destinam-se ao SUS, 

conforme se observa a seguir. 
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Quadro 6 – Leitos hospitalares. Município de São João da Barra. Competência 

maio/2017. 

Leitos Existente SUS Existente Não-SUS 

Cirurgia geral 4 0 

Cirurgia traumato-ortopédica 3 0 

Clínica geral 16 0 

Obstetrícia cirurgia 6 0 

Obstetrícia clínica 4 0 

Total 33 0 
Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). 

 

É possível observar a inexistência de leitos pediátricos ou de terapia 

intensiva (adulto, pediátrico ou neonatal). O hospital, portanto, não interna crianças. 

Talvez por esse motivo seja grande o nascimento de crianças fora de São João da 

Barra, embora o hospital disponha de atendimento obstétrico com pediatra presente 

na sala de parto durante o nascimento, conforme regulamentado pelo Ministério da 

Saúde. 

O quadro a seguir expõe os números. Como mencionado, o número de 

partos que ocorre fora do município é muito maior do que aqueles realizados dentro 

de São João da Barra. Campos dos Goytacazes é quem recebe as parturientes. 

 

Quadro 7 – Nascimento por ocorrência do nascimento e por residência da mãe por 

ano. Município de São João da Barra. Período: 2010-2015. 

Nascimentos 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Nascimento por 
ocorrência do 
nascimento 

155 95 111 162 205 202 

Nascimento por 
residência da mãe 

419 399 397 481 579 567 

Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC). 

 

Ainda não se encontram disponibilizados os dados tabulados referentes a 

2016. Neste ano, durante o último trimestre, a maternidade do hospital fechou suas 

portas em razão de problemas financeiros. Foi reaberta em janeiro/2017, inclusive 

com a divulgação na mídia sobre a doação de kits, custeados pelo Poder Público, 

destinados aos nascidos no município: fraldas, produtos de higiene e limpeza do 

coto umbilical, uma muda de roupa... 
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5 A ESF EM SÃO JOÃO DA BARRA 

 

A ESF trabalha a partir de um território geográfico definido, em que cada 

equipe fique responsável por seiscentas a mil famílias residentes na respectiva área 

de abrangência. A Equipe de Saúde da Família, multiprofissional, deve conhecer a 

sua população adstrita, seus problemas de saúde e as situações de risco existentes. 

A partir do reconhecimento da realidade e das necessidades de saúde identificadas, 

propõem-se programas e ações educativas e intersetoriais que atuem sobre os 

determinantes mais gerais do processo saúde-doença (BRASIL, 2006b). Além disso, 

segundo o Ministério da Saúde as equipes devem promover uma ação contínua, 

personalizada e ativa com base no estabelecimento de vínculos e criação de 

compromisso e de corresponsabilidade entre os profissionais de saúde e a 

população (BRASIL, 1998). Dentro da prerrogativa de ação da ESF é fundamental a 

integração da equipe multiprofissional, no sentido de identificar demandas, propor 

alternativas para atendê-las e avaliar os resultados alcançados. A lógica da 

promoção da saúde e prevenção de doenças deve sempre nortear as práticas. 

Acredita-se que ao se implantar a ESF, destinada a uma clientela adstrita, 

amplie-se o grau de acesso da comunidade às ações e serviços de saúde. Vários 

autores, ao discorrerem sobre o acesso, afirmam que ao se medir a utilização dos 

serviços de saúde, avalia-se também o grau de acessibilidade aos mesmos 

(MENDONZA-SASSI e BERIA, 2001). Alguns fatores influenciam a utilização: a) a 

distância existente entre a casa e a unidade de saúde e as condições de percursos 

entre ambos (HULKA e WHEAT, 1985); b) o fato de ter um médico ou um local 

definido para o atendimento associa-se a uma maior utilização (MENDONZA-SASSI 

e BERIA, op. cit.); c) a continuidade da assistência está diretamente relacionada à 

qualidade da atenção (DONABEDIAN, 1984); d) o acolhimento, traduzido pela forma 

com a qual o serviço se estrutura em razão de receber os seus clientes e, em 

contrapartida, como eles se relacionam com essa organização (PENCHANSKY e 

THOMAS, 1981). 

Segundo Carvalho e Campos (2000), o acolhimento diz respeito à condição 

do serviço de receber os usuários e responsabilizar-se pelos seus problemas de 

saúde. No caso da ESF significa garantir o acesso à população adstrita, 

respondendo às suas necessidades, mediante a assistência no nível local ou através 

do referenciamento a uma unidade secundária ou terciária sempre que necessário. 
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A importância do programa junto à nova lógica de atenção à saúde foi 

reiterada após a criação do Pacto pela Saúde (publicado em 2006, conforme já 

mencionado na seção sobre Instrumentos Legais). Isso se deu na publicação do 

Ministério da Saúde intitulado Mais Saúde – Direito de Todos, ocorrida em 2007 

(BRASIL, 2007). Esse documento, desenvolvido no governo do presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva, ressaltava que as ações de saúde eram vistas pelo governo 

como integrantes no processo de desenvolvimento, de forma bidimensional: ao 

mesmo tempo em que integra uma política de proteção social garantida 

constitucionalmente, também contempla um conjunto de atividades econômicas 

relacionadas a empregos, equipamentos, insumos etc. 

Não obstante a tais constatações, identificava-se uma série de lacunas a 

serem preenchidas objetivando o processo de consolidação do SUS. Dentre elas: 

articulação deficitária da saúde com as demais políticas públicas; iniquidade de 

acesso; oferta de bens e serviços distribuída de forma desigual entre regiões, 

estados e municípios; baixo investimento na qualificação de recursos humanos; 

subfinanciamento do SUS (BRASIL, op. cit.). 

Para corrigir essas deficiências, o governo federal instituiu algumas diretrizes 

estratégicas, atreladas ao Plano Plurianual (PPA)5, fato que garantia o financiamento 

das ações propostas para o período 2008-2011. Segundo a publicação, destinar-se-

iam 89,1 bilhões de reais para o Programa Mais Saúde: Direito de Todos, buscando 

 

consolidar a percepção estratégica de que a Saúde constitui uma frente de 
expansão que vincula o desenvolvimento econômico ao social. Insere-se, 
portanto, na perspectiva aberta pelo Governo do Presidente Lula, ao lançar 
uma estratégia nacional de desenvolvimento sinalizada pela formulação e 
pela apresentação do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) à 
sociedade brasileira (BRASIL, 2007, p. 7). 

 

As diretrizes foram subdivididas em sete eixos de intervenção. Cada eixo 

definia um campo problema, as medidas propostas para correção e as metas físicas 

e financeiras. Especificamente no Eixo 2 – Atenção à Saúde, a primeira medida era 

 

qualificar e ampliar a rede de serviços de atenção básica garantindo, de 
forma compartilhada com estados e municípios, a expansão e a 

                                                            
5
 Plano Plurianual (PPA) é previsto no artigo 165 da Constituição Federal e estabelece as diretrizes, 

objetivos e metas a serem seguidos pelos Governos Federal, Estadual ou Municipal ao longo de um 
período de quatro anos. Tem vigência do segundo ano de um mandato presidencial até o final do 
primeiro ano do mandato seguinte. 
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sustentabilidade financeira para a estratégia da saúde da família cobrindo a 
população usuária do SUS de forma integrada aos projetos sociais do 
governo federal (BRASIL, 2007, p. 25). 

 

Após o governo ter apresentado os eixos de intervenção e as metas física e 

financeira, os Estados começaram a se organizar com a mesma finalidade. Entre os 

meses de fevereiro e abril de 2009, a Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil 

do Rio de Janeiro (SESDEC/RJ) promoveu diversas oficinas em cada região do 

estado, com o objetivo de levantar e discutir os problemas principais eferentes ao 

sistema de saúde (TCE-RJ, 2010). 

Entre junho e julho do mesmo ano realizaram-se três seminários de 

planejamento regional para a definição de metas estratégicas visando à correção 

dos pontos críticos enfrentados. Dentre os dez pontos priorizados, um deles 

relacionava-se à baixa resolutividade da Atenção Básica. A meta consistia em 

melhorar o desempenho dos indicadores até julho de 2010 (TCE-RJ, op. cit.). 

Em São João da Barra – que esteve presente durante a realização da oficina 

promovida pela Secretaria Estadual de Saúde na Região Norte Fluminense – 

realizou-se, no primeiro semestre de 2009, um concurso público para preenchimento 

de vagas na área da saúde, inclusive para a Estratégia Saúde da Família e de 

Agentes Comunitários de Saúde. Na ocasião, a atuação da ESF já se fazia presente. 

Em setembro/2007 foi habilitada a primeira equipe; em julho/2008 outras duas. 

Também neste mês, às três equipes existentes, somaram-se equipes de Saúde 

Bucal, compostas por um cirurgião dentista, um técnico em higiene dental e um 

auxiliar de consultório dentário. 

Em razão da admissão de profissionais concursados no mês de 

setembro/2009, houve alteração de toda a equipe que atuava até aquele momento. 

Entre agosto/2009 e janeiro/2010 o município dispunha de três equipes de saúde da 

família compostas por profissionais concursados, cadastrados junto ao Ministério da 

Saúde. Este número foi se ampliando gradativamente. Atualmente há onze equipes 

cadastradas (CNES, 2017). 

O governo federal, já tendo transformado o Programa de Saúde da Família 

(PSF) em uma estratégia prioritária de atuação na Atenção Básica e, portanto, 

passando a denominá-lo de Estratégia Saúde da Família (ESF), publica em 

outubro/2011 uma portaria que aprova a Política Nacional de Atenção Básica 
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(BRASIL, 2012). Nela, preveem-se diretrizes para a ESF e para o Programa de 

Agentes Comunitários de Saúde (PACS). 

No ano seguinte, 2012, o Ministério da Saúde organiza um manual, logo 

citado por todos os profissionais da Saúde Pública, a partir da sua sigla: PNAB 

(Política Nacional de Atenção Básica). Neste manual é explicitada uma série de 

responsabilidades definidas para cada esfera de governo, mas não apenas. 

Definem-se também as atribuições comuns e específicas dos profissionais 

integrantes das Equipes de Atenção Básica; o financiamento; a organização das 

equipes, tanto com relação à infraestrutura, quanto ao funcionamento ou ainda as 

especificidades da ESF. 

O documento da PNAB recupera o Pacto pela Saúde, que definiu as 

responsabilidades compartilhadas por toda a equipe 

 

Pretende-se que a Unidade de Saúde da Família (USF) constitua a porta de 
entrada ao sistema local e o primeiro nível de atenção, o que supõe a 
integração à rede de serviços mais complexos... Essa equipe deve 
conhecer as famílias do seu território de abrangência, identificar os 
problemas de saúde e as situações de risco existentes na comunidade, 
elaborar programação de atividades para enfrentar os determinantes do 
processo saúde/doença, desenvolver ações educativas e intersetoriais 
relacionados aos problemas de saúde identificados e prestar assistência 
integral às famílias sob sua responsabilidade no âmbito da atenção básica 
(GIOVANELLA e MENDONÇA, 2012, p. 53-54). 

 

Além das apresentadas pelo Pacto pela Saúde, a PNAB traz algumas outras. 

No âmbito da pesquisa, julgamos interessantes outras duas: 

 

X – Realizar reuniões de equipes a fim de discutir em conjunto o 
planejamento e avaliação das ações da equipe, a partir da utilização dos 
dados disponíveis; 
XIII – Realizar trabalho interdisciplinar e em equipe, integrando áreas 
técnicas e profissionais de diferentes formações. 

 

Dentre as atribuições específicas de cada profissional, o documento ressalta 

que além daquelas ali constantes, os municípios podem acrescentar outras, que 

constarão em normatizações próprias. No município de São João da Barra não foi 

apresentado nenhum documento sobre este assunto à equipe na qual estou 

inserida. 

Analisando as competências mencionadas, nota-se que há o estímulo à união 

da equipe, quer seja através de reuniões de avaliação e planejamento de ações, 
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quer seja através do trabalho conjunto das diversas formações profissionais. Este 

processo sinérgico, otimiza e amplia o alcance do programa. 
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6 DAS ENTREVISTAS 

 

Após já estar com o questionário organizado (consta no Apêndice I), tive um 

primeiro contato, no mês de setembro do corrente ano, com a enfermeira que atua 

na mesma unidade de saúde que eu. Trabalhamos juntas há três anos. Ela, 

prontamente, aceitou participar da pesquisa e intermediou o contato com o restante 

do grupo. Na semana seguinte ocorreria uma reunião entre os enfermeiros da ESF 

do município e a gestão municipal do programa. Foi o momento em que o 

questionário foi entregue a todos. Ele deveria ser preenchido individualmente e ser 

devolvido a mim no dia das entrevistas. 

Ao todo, seis profissionais integraram o grupo. Destes, eu já trabalhara com 

duas enfermeiras. Somando-se à atual, eu já tinha uma boa relação com três. 

Restavam os demais. Com estes, apesar de  conhecê-los em reuniões esporádicas 

na Secretaria Municipal de Saúde, nunca tive qualquer conversa sobre o trabalho 

que realizávamos no município. Mesmo assim, todos concordaram em participar da 

pesquisa. Em razão dos desencontros motivados pelo trabalho, o agendamento era 

feito com antecedência; normalmente uma semana antes. 

As entrevistas realizaram-se entre os meses de setembro e outubro. 

Conforme combinado, a cada entrevista eles me devolviam os questionários 

preenchidos. A segunda entrevista na realidade foi um grupo focal, com a 

participação de três enfermeiras. Ela ocorreu no espaço da ESF em que eu e uma 

das enfermeiras trabalhamos. As demais entrevistas foram individuais e realizadas 

nas respectivas unidades de saúde de cada enfermeiro(a), para a qual eu me 

deslocava. 
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7 MINHA RELAÇÃO COM O CAMPO 

 

Reminiscências... Tento organizá-las cronologicamente para, de alguma 

forma, apreender o momento exato em que o campo da Estratégia Saúde da Família 

(ESF) se apresentou como tal para mim. Em vão. Esse percurso foi se construindo 

pouco a pouco e em determinado momento, que não sei precisar, ele já estava 

consolidado. O campo desde sempre estava lá, mas encoberto pelo meu olhar de 

profissional de saúde. Apenas quando os olhos da cientista social enxergaram-no é 

que ele se desnudou. Daí em diante um turbilhão de questões se apresentou. 

Enquanto tento clarificar os dilemas presentes no dia a dia da ESF, quer sejam 

aqueles relacionados à equipe de saúde, quer sejam os existentes entre a equipe e 

a comunidade, ou ainda aqueles que incluem a Gestão – um ator nem sempre fácil 

de corporificar – compreendo que a atualidade retrata uma discussão associada a 

um modelo de saúde vigente há séculos, centrado no profissional médico. Por 

conseguinte, assumir-me dentro desta dualidade, como pesquisadora e médica, não 

é uma tarefa fácil. Se não o é para mim, quiçá para os que colaboraram com a 

pesquisa! 

Nos idos de 2009, ao ingressar no município de São João da Barra após 

realização de concurso público, fui trabalhar em uma equipe localizada na área 

urbana, com os demais profissionais concursados que integravam o elenco do 

programa: enfermeiro, técnico de enfermagem, cirurgião dentista, técnico em saúde 

bucal e agentes comunitários de saúde. Aliás, quando cheguei à unidade, a equipe 

já se encontrava em atividade. Minha inclusão ocorreu quase cem dias após os 

demais. É que quando tomei posse do concurso, meu filho mais novo encontrava-se 

com um pouco mais de dois meses de vida. Sendo assim, após a investidura do 

cargo, requeri a licença maternidade que ao ser concedida, manteve-me afastada 

até que se completassem os seis meses constantes do Estatuto do Servidor. 

Na verdade, eu já era servidora do município como médica. Atuava no 

ambulatório realizando consultas de clínica geral, tal qual definia o concurso público 

que outrora prestara. Pedi exoneração desse citado cargo para assumir então o 

novo vínculo de médico do PSF. Algumas pessoas me questionavam se o motivo 

que me levara a prestar o último concurso relacionava-se à melhor remuneração ou 

se havia alguma outra explicação. De fato, a remuneração era mais atraente, porém, 

conforme especificado no edital, a carga horária de trabalho semanal era o dobro do 
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vínculo anterior: quarenta horas. O futuro mostrou que, pelo menos para a classe 

médica, este quantitativo de horas semanais nunca vigeu. Retomarei tal aspecto 

adiante, em outra seção. 

Mas a resposta não estava apenas no dinheiro. Era para mim um campo 

novo. Um desafio. Graduada em 1991, ora atuando em plantões de urgência e 

emergência, ora em ambulatórios de clínica médica, formei-me, como tantos outros 

médicos, dentro de um padrão biomédico que se mantinha hegemônico desde o 

século XVIII (BONET, 2015). Identificar o problema do paciente estava diretamente 

associado à cientificidade patogênica da doença atual. Resolver ou minimizar os 

sinais e sintomas que o motivaram a buscar o serviço de saúde, portanto, consistia 

em possuir conhecimento técnico-científico para enxergá-lo como receptáculo de 

doenças, e não como indivíduo formado a partir de condições diversas (biológicas, 

psíquicas e sociais) e inserido em um determinado ambiente (BONET, op.cit.). 

Mesmo que no Brasil já houvesse residências em Medicina de Família, não 

havia a exigência deste pré-requisito no edital do concurso. Um erro? Já me fiz esta 

pergunta algumas vezes nas muitas reflexões decorrentes da pesquisa. Acho sim, 

que um erro. Mas, à época, era o que era possível. Talvez o que ainda seja possível 

nos dias atuais. Não é à toa que os demais municípios da Região Norte Fluminense 

que, à época também promoveram concursos para a ESF também não incluíram a 

pós-graduação em Saúde de Família ou Medicina Comunitária como pré-requisito. 

Ora, se Campos dos Goytacazes, o maior município do interior do estado, com uma 

população média de 450.000 habitantes no ano de 2008, realizou naquele mesmo 

ano um concurso sem tal exigência, como os municípios menores deveriam se 

posicionar? 

Trabalhar 40 horas semanais, sendo 8h/dia, pressupõe residir no município 

ou, no máximo, residir em um bem próximo. Isso significa que o médico, após os 

seus seis anos regulamentares de graduação e de mais dois anos de residência 

médica em Medicina de Família – ofertada em grandes centros – deverá se transferir 

para o local em que atuará. Nem sempre isso funciona assim. Muitos não querem 

tamanha mudança em suas vidas; outros optam por terem mais empregos, com 

carga horária menor; outros não querem ficar restritos à rede pública, já que a 

medicina de família praticamente se restringe ao serviço público municipal. Há que 

se considerar o variado rol de especialidades médicas disponíveis, cujo tempo de 

residência também é de dois anos, e que permite ao profissional atender, além da 
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rede pública, também à rede privada, bem como ter seu consultório particular. Como 

exemplo, cito a oftalmologia. 

Em matéria publicada em 31/08/2015 na coluna Cotidiano, da Folha de São 

Paulo (FOREQUE e CANCIAN, 2015), naquele ano, das 1.537 vagas disponíveis 

para residência médica em Medicina da Família, apenas 26% foram ocupadas, de 

acordo com os dados do Ministério da Educação. Os dados preocupam. Para além 

dos argumentos citados no parágrafo anterior, outras hipóteses podem ser 

levantadas. Refiro-me àquelas voltadas à formação do profissional médico. A 

despeito da reorientação do modelo assistencial trazido pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS) – mudando o paradigma curativo, hospitalocêntrico e focado no 

médico – privilegiando as ações de prevenção e promoção da saúde, que enxerga o 

indivíduo para além do biológico, mas enquanto um Ser Social (MACHADO et al, 

2007), na prática, o profissional recém-formado não opta pela saúde coletiva. 

Mantém-se atrelado ao modelo médico-hegemônico que, segundo Pinheiro (2009), 

centra-se nos meios de diagnóstico com enfoque na descoberta de lesões, em 

detrimento da assistência integral ao indivíduo diante de suas tantas dimensões. 

Um trecho das entrevistas mostra que há uma percepção por parte do grupo 

entrevistado que reitera a afirmação de que são poucos os médicos que seguem a 

Saúde Pública. Além disso, a Saúde da Família não é encarada como especialidade: 

“... ele tem o perfil mais de emergência. Aí, passou no concurso e entrou...” 

(Entrevista 3). 

Ao perguntar se a graduação médica forma o profissional para o PSF, a 

resposta foi: 

“Eu acho que no Brasil, não” (Entrevista 3). 

E quando questionei sobre qual o tipo do profissional que é formado: 

 

“Eles formam para querer plantar numa especialidade; para querer ver logo, 
é... ganhar alguma coisa, né? Ganhar melhor e tal; não querer ir lá para a 
saúde pública, atender num posto, as pessoas um pouco mais humildes 
para... Assim, só quem tá com aquilo dentro dele mesmo, eu quero muito 
isso... Agora quem não quer...a maioria não. A maioria não quer essa parte 
não, quer logo […]. Quer logo ir para a especialidade que vai, que vai 
ganhar um retorno financeiro mais rápido talvez, ou tenha menos, menos 
problemas. Acha que vai ser um pouco mais fácil...” (Entrevista 3). 

 

Os aspectos abordados podem explicar a inexistência do pré-requisito de 

pós-graduação em Saúde da Família na maior parte dos concursos públicos da 
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área, em municípios do interior, nos últimos dez anos. E desta forma se deu o meu 

ingresso na primeira equipe, no ano de 2009. Trabalhei com um mesmo enfermeiro, 

desde a minha admissão até 2011. Ele veio de Minas Gerais. Atualmente, não mais 

pertence ao quadro de servidores do município. 

Ao ingressar na unidade, depois da equipe já atuar há mais de três meses, 

conforme já mencionado, não me recordo de nenhuma reunião para discutirmos o 

processo de trabalho. Tampouco recebi orientações da gestão municipal do 

programa acerca de minhas atividades profissionais e/ou integração com os demais 

membros da equipe. A integração dos diversos profissionais existentes naquele 

espaço, necessária para a construção da equipe interdisciplinar, deu-se no convívio 

diário. 

Rememorando aquela época e fazendo uma autoavaliação da minha pessoa 

na condição de profissional de saúde, eu reproduzia a lógica do atendimento de uma 

unidade de saúde tradicional e não era questionada sobre tal comportamento. Na 

realidade, ele apenas retratava o meu (des)preparo para assumir o papel de médica 

da ESF. 

Após a saída do enfermeiro, entre 2011 e 2012 trabalhei com outros três 

profissionais. Um deles por menos de uma semana; outro por menos de dois meses 

e um terceiro por quase um ano. Em 2012 ocorreu nova mudança. Este último 

profissional mantém-se na unidade até os dias atuais. Os dois últimos citados se 

dispuseram a integrar o grupo entrevistado. 

Em março/2014 iniciei o curso de Ciências Sociais na Universidade Federal 

Fluminense (UFF). Caso me perguntem o porquê da escolha, provavelmente 

escutarão respostas inconclusivas. Não que isso se dê de maneira intencional; muito 

pelo contrário. A evasão da resposta retrata a incapacidade em concebê-la. Jamais 

pensei em deixar a medicina. Por outro lado, a ESF e suas demandas traziam-me 

questionamentos e desconfortos que a medicina, em sua tecnicidade, não 

respondia. 

Em setembro/2014 mudei, por opção, para outra unidade. Um distrito do 

município que acabara de receber a ESF. Os profissionais de nível superior e de 

nível técnico também eram oriundos de unidades preexistentes. Desgarrados que 

éramos dos nossos locais de trabalho anteriores, porém com mais de quatro anos 

de atuação no programa, o desafio era conformar uma equipe coesa de ESF. 
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À medida que conhecíamos a comunidade, também nos descobríamos 

enquanto equipe. Muito contribuiu a participação dos agentes comunitários de saúde 

(ACS), residentes do distrito, conforme definido no edital do concurso; segundo este, 

as vagas destinadas aos ACS atrelar-se-iam às equipes de ESF estipuladas no 

edital e seriam preenchidas pelos aprovados que comprovadamente residissem na 

área de abrangência de cada polo. 

Mais uma vez o processo de trabalho não foi discutido. É como se cada um 

soubesse, previamente, seu papel ou o espaço que deveria ocupar. Agentes 

dotados de um determinado habitus, como se o campo já tivesse suas posições pré-

fixadas. A sociologia de Bourdieu (1989) começava a se apresentar para mim; e eu 

ainda não conseguia compreendê-la. Estava terminando o segundo período do meu 

curso. 

Escrevendo, neste momento, recupero em minha mente um fato que talvez 

tenha iniciado o gestar desta pesquisa: no primeiro dia de realização de visitas 

domiciliares (tarefa rotineira realizada pela ESF àqueles pacientes que, em razão de 

sua condição de saúde, não conseguem se deslocar até a unidade) com 

participação do ACS, da enfermeira e de mim mesma, após o retorno, uma surpresa. 

A enfermeira entrou no meu consultório; falou que precisava saber de que forma eu 

gostaria de organizar o fluxo de visitas domiciliares. Esclareceu que a experiência 

vivenciada nas visitas daquele dia era bem diversa daquelas realizadas na ESF da 

qual ela tinha vindo. Tornar-se-ia necessário criarmos, juntas, uma rotina. 

Acredito que o primeiro passo do trabalho em equipe ocorreu naquele 

momento. Outros se seguiram. Naturalmente não só com a participação de 

profissionais de nível superior, mas de todo o grupo. Mas a questão era: como é 

possível a existência de práticas tão distintas, dentro de um mesmo programa de 

saúde instituído pela esfera federal? Se há um manual (PNAB) que define 

responsabilidade, não só para cada esfera de governo, mas também para os 

profissionais integrantes da equipe, como a atuação de cada ESF assumia 

especificidades tão variadas? 

Bonet (2015), ao estudar sobre o processo de aprendizado de um médico de 

família, ressalta a importância, para além do conhecimento técnico, de ter alguém a 

quem se possa observar. Alguém que lhe apresente a rotina da ESF: o 

relacionamento com a comunidade, o diagnóstico da área de abrangência 
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(epidemiológico e social), as soluções criativas para determinados problemas etc. 

Mas, no município de São João da Barra isso não existiu pelos motivos já expostos. 

Diante da inexistência de exemplos ou preceptores a serem observados e 

considerando que a coordenação da ESF não organizou encontros para 

homogeneizar práticas, cada unidade ganhou uma identidade própria. Tais 

identidades eram apresentadas a mim sob diversos olhares: da enfermeira com 

quem eu trabalhava, ao fazer comentários sobre o que fora discutido nas reuniões 

de coordenadores de ESF (as enfermeiras são as coordenadoras) com a 

Coordenação Municipal; das enfermeiras com as quais eu já trabalhara em minha 

primeira unidade, que em encontros ocasionais, comentavam comigo suas 

experiências nas novas equipes; dos participantes dos encontros entre profissionais 

de nível superior e a coordenação da ESF ou ainda com a Gestão Municipal da 

Saúde. 

Sem afastar-me da minha condição de médica, ou melhor, diante deste 

papel, e já com a percepção advinda das ciências sociais, meu interesse voltou-se 

para o espaço ocupado pelo profissional médico dentro da ESF. A dualidade de 

papéis, médica e pesquisadora, não se mostrou como um obstáculo, tal qual 

acreditava inicialmente. O que se apresentava como uma árdua missão tornou-se, 

de fato, uma instigante empreitada. 

O significado do verbo instigar é: a condição de estimular (uma pessoa ou 

conjunto de pessoas) a (praticar determinada ação); induzir; incitar. Perceber que 

era possível unir, harmonicamente, o olhar do cientista social (em construção) com o 

do profissional de saúde; descobrir que eles não eram conflitantes; crer que, pelo 

menos para mim, atuarão de forma sinérgica por muito tempo... O propósito se fez 

instigante. Daí o desafio. Olhar (e enxergar) o olhar do outro. 

Assim o campo se desnudou. Não através de meus olhos tão acostumados 

a uma mesma interpretação: a da classe médica. O olhar por uma outra 

interpretação daquela realidade; percepções outras dos mesmos conflitos. 

Os profissionais de enfermagem trouxeram ao debate um olhar que valora 

outros elementos, a exemplo da dimensão do cuidado com o paciente (abordado 

posteriormente). Compreender e respeitar uma outra prática, efetivamente amplia a 

atenção à saúde e a ação da ESF como política de assistência interdisciplinar. 

Organizar o questionário, definir o grupo a ser entrevistado, sofrer a 

ansiedade no tempo decorrido entre o convite à aceitação de colaborar com a 
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pesquisa, delimitar o referencial teórico, transcrever as entrevistas e interpretá-las à 

luz dos autores, debater com o orientador e, acima de tudo, estimular o pensamento 

e o olhar sob uma perspectiva sociológica foi profundamente instigante. 

Tive a meu favor o fato de ter trabalhado com três, das seis pessoas 

entrevistadas. Elas foram generosas a ponto de transmitirem aos demais, a 

confiança necessária para, não só me receberem, mas também para exporem suas 

percepções, angústias e opiniões. 
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8 DOS ENTREVISTADOS: FORMAÇÃO E TRAJETÓRIA 

 

Esta seção empreende a tarefa de apresentar um perfil dos entrevistados. 

Para tanto, algumas variáveis foram analisadas: sexo, idade, ano de formatura, 

composição familiar, estado de origem; bem como aquelas referentes à experiência 

profissional e à capacitação após a graduação. Os dados foram tabulados a partir 

dos questionários preenchidos pelos colaboradores da pesquisa, ou seja, 

profissionais de enfermagem entrevistados. Alguns foram registrados em quadros 

para facilitar a visualização. 

Há alguns pontos comuns a todos. Primeiramente, com relação à idade: 

todos nasceram na década de 80 do século passado. A com idade mais avançada 

tem 35 anos. 

Outra coincidência é o ano de formatura. Dos seis entrevistados, cinco deles 

se formaram no ano de 2008. Receberam uma formação técnica dentro de um 

mesmo contexto temporal, compartilhando, por exemplo, de demandas 

epidemiológicas, políticas e sociais na esfera macro (federal). Refiro-me a tal 

dimensão, porque se formaram em unidades federativas diferentes, o que pressupõe 

distintas especificidades loco-regionais. 

Todos eles residiam e se formaram no mesmo estado: dois no Mato Grosso 

do Sul, dois em Minas Gerais e dois no Rio de Janeiro. 

Na variável composição familiar, três já eram casados antes de assumirem o 

cargo. Os demais constituíram uniões estáveis/casamentos posteriormente ao 

ingresso no município, porém com a mesma pessoa com a qual já se relacionavam 

em seus estados de origem; constituíram um novo núcleo familiar em Campos dos 

Goytacazes. Todos os entrevistados têm filhos; cinco deles os tiveram na vigência 

do emprego na ESF. 

É interessante que todo o grupo possui pós-graduação, embora o edital do 

concurso, à época, não exigisse. Cinco deles na área de Saúde da Família ou na 

Gestão/Saúde Pública. Dos cinco, três enfermeiras já eram pós-graduadas antes de 

realizarem o concurso. O restante cursou após já exercerem o vínculo. Embora 

ciente de que esta dimensão não foi estendida aos médicos, se buscarmos dentre 

estes profissionais – que atuam nas unidades em que os entrevistados estão fixados 

– apenas dois deles têm pós-graduação na área afim. Destes, um já havia concluído 
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o curso quando iniciou suas atividades no município (através do Programa Mais 

Médicos); o outro o concluiu após a investidura no cargo. 

O quadro a seguir apresenta a capacitação do entrevistado. Está organizada 

numericamente, de acordo com a cronologia de realização das entrevistas. Chamo a 

atenção para a Entrevista 2, que se subdivide em três (2.1, 2.2 e 2.3), de acordo 

com as três profissionais integrantes do grupo focal. 

 

Quadro 8: Área de pós-graduação, por profissional de enfermagem entrevistado. 

Pós-graduação 
Entrevistas 

1 2.1 2.2 2.3 3 4 

Saúde Pública   X   X 

Programa de Saúde da 
Família 

X X X X   

Gestão de Organização 
Pública de Saúde 

 X     

Gestão em Saúde da 
Família 

   X   

Licenciatura no Ensino 
Superior 

   X   

UTI Neonatal     X  
Fonte: Organização própria a partir dos questionários aplicados. 

 
Na variável trajetória profissional, alguns deles já trabalharam em outros 

PSFs antes de assumirem o vínculo atual, embora fossem a minoria. Outros, apesar 

de já exercerem atividade remunerada em sua área de formação, atuavam em área 

bem diversa à de hoje. Isso pode ser observado abaixo. 

 
Quadro 9: Área de atuação, por profissional de enfermagem entrevistado. 

Emprego (*) 
Entrevistas 

1 2.1 2.2 2.3 3 4 

Não teve    X   

PSF  X X    

UTI Neonatal     X  

Centro de Referência e 
Tratamento da Mulher 

    X  

Pesquisador Fiocruz “free 
lancer” com povos 

indígenas 
X      

Unidade Pronto 
Atendimento 

    X X 

Centro Cirúrgico      X 
(*) Redigido de acordo com o informado pelo entrevistado. 

Fonte: Organização própria a partir dos questionários aplicados. 
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No quesito cor, cinco deles se autodeclararam brancos e um, pardo. Com 

relação ao sexo há um masculino e cinco femininos. 

Pinheiro (2009) traz a discussão do gênero para o campo da enfermagem, 

ao chamar a atenção para a divisão do trabalho nas sociedades modernas. Segundo 

a autora, há, em algumas áreas, um espaço muito bem delimitado acerca do que 

compete ao homem ou à mulher. Apesar da participação masculina já se fazer 

presente, a profissão é amplamente permeada pela prática do cuidado com o outro; 

função esta que durante séculos foi (e continua sendo) destinada às mulheres. 

A predominância do sexo feminino no grupo entrevistado se confirma 

também no restante das três unidades da ESF não entrevistadas, que também 

possuem enfermeiras nas equipes. Aliás, em nível Brasil essa é a realidade. Em um 

total de 414.712 enfermeiros no âmbito nacional, 357.551 são mulheres (86,2% do 

total), de acordo com a pesquisa Perfil da Enfermagem no Brasil, coordenada pela 

Fiocruz, em parceria com o Conselho Federal de Enfermagem (MACHADO et al, 

2015). 

A divisão do trabalho percebida na área da enfermagem expressa aquilo que 

Bourdieu (1989) entende como um campo de forças, onde se relacionam agentes 

representantes de uma determinada estrutura social que ainda vê o sexo feminino 

ligado ao cuidado: da casa, dos filhos, da família (PINHEIRO, op. cit.); e, como 

prolongamento de tais funções, também dos doentes. 

É possível pensar Bourdieu para além da distribuição de gênero no campo 

da enfermagem. Ele também traz, em sua sociologia, fundamentação para explicar o 

motivo pelo qual os enfermeiros de outros estados resolveram prestar concurso 

público para um local tão distante de suas origens. Trata-se não mais de uma 

reflexão acerca do campo da enfermagem, mas sim do campo da saúde. A luta 

entre os diversos agentes, cujo objetivo envolve a dominação do campo, a conquista 

ou a consolidação dos interesses relacionados às questões econômicas, sociais, 

culturais conformando o capital simbólico (BOURDIEU, op. cit.), merece ser melhor 

aprofundado. Tanto para compreender a migração ocorrida quanto para avaliar 

confrontos presentes entre a categoria de enfermeiros e de médicos (que será 

aprofundada adiante). 

A busca do capital econômico impregna as respostas dos entrevistados 

quando questionados sobre os motivos que os levaram a fazer o concurso para a 
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ESF em São João da Barra, naquele ano de 2009. Diferentemente do que ocorre na 

maioria dos concursos públicos na área da saúde, a remuneração dos profissionais 

de nível superior constante do edital equiparava-se. O enfermeiro, o médico e o 

cirurgião dentista têm o mesmo salário. 

Assim, quando questionei sobre o motivo que os levou a fazer o concurso 

para o PSF e em São João da Barra, há pontos comuns nas respostas. 

 

Desde que eu me formei, eu sabia que eu queria ir para uma área distante 
de onde eu trabalhava [...] porque a minha cidade é bem desenvolvida na 
área da saúde. Queria ir para estas áreas tanto por achar que eu podia 
ajudar mais a população, quanto ao fato de saber que a remuneração seria 
maior por tá em áreas mais distantes, entendeu? Dos grandes centros. 
Assim que eu me formei, aqui foi o primeiro concurso que abriu e que eu 
resolvi fazer. Como eu já estava estudando, foi o primeiro que eu fiz, foi o 
primeiro que eu passei e aí eu resolvi vir para cá... (Entrevista 1). 

 

Observa-se a seguir que a remuneração foi determinante para a escolha do 

concurso. No entanto, parece haver um dilema ético nisso. Uma necessidade de 

justificar para si próprio ou para mim, enquanto entrevistadora, que a escolha por um 

emprego que oferte um bom salário existe em concomitância a um compromisso em 

aprender, em desempenhar adequadamente sua atividade profissional. 

 

Por dinheiro. O salário é diferenciado [...], mas assim, isso não quer dizer 
que porque eu fiz só por causa do salário, que eu vá trabalhar mal por 
causa disso [...]. Aí eu acho que entra o perfil. Não é que eu fiz pelo dinheiro 
é que quer dizer também que eu vá ser uma má profissional. Eu acho 
assim, que se você se dispôs a trabalhar com uma..., em uma área que de 
repente não era a sua opção inicial, como não era a minha, eu acho que a 
gente tem que se dispor a conhecer melhor aquela área... procurar ter mais 
conhecimento daquilo para fazer mais, para fazer melhor, para aprender 
mais... (Entrevista 4). 

 

Pensamento semelhante é percebido em outra entrevista. 

 

Tem gente que tem características de perfil de trabalhar em saúde pública, 
tem gente que não tem e tem gente que aprende. Eu não achava que eu 
tinha perfil quando eu comecei a trabalhar, porque eu trabalhava com UTI 
neonatal que, que eu sempre amei, entendeu? Devido ao concurso que eu 
fiz, eu passei, eu fui me inserindo nisso. Não acho que eu sou a bambambã 
e a mais... nasci pra isso, mas eu acho que eu me esforço para... para 
sabe... fazer um trabalho aqui já que eu estou inserida nisso. 
[...] eu tava lá na UTI e em emergência. De repente, eu me vi numa saúde 
pública... então... mas a gente vai se adaptando, apesar de não ser a coisa 
que você mais amava, mais achava que você ia trabalhar, mas você vai se 
adaptando, vai... vai entrando... (Entrevista 3). 

 



 50  

Nota-se, nas palavras acima, que a profissional estava satisfeita na UTI 

neonatal, área em que trabalhava previamente à ESF. A seguir, em um outro trecho 

da mesma entrevista, aparece uma possível explicação sobre o motivo pelo qual 

optou-se pelo concurso. A resposta se alicerçava na disputa pelo mercado de 

trabalho. 

 

A questão de oferta e procura é diferente, né... a questão da oferta e da 
procura da enfermagem [...] eu acho que, infelizmente, os enfermeiros... 
ficou... é um... um grupo tão grande e a oferta... a oferta tá tão grande que 
eles não vão muito com a visão... eles vão pro que tem emprego. O que que 
eu vou conseguir pra... o que eu vou conseguir de trabalho e não assim... 
não, eu amo essa área; eu vou focar nessa área [...]. O enfermeiro é assim, 
deixa ver no que eu consigo para trabalhar [...]. O enfermeiro tem muito 
mais gente do que emprego. (Entrevista 3). 

 

Para além de garantir um emprego público – com maior estabilidade quando 

comparado à esfera privada – em uma categoria profissional de relação 

desproporcional entre oferta e demanda, o edital do concurso garantia uma 

remuneração salarial equivalente ao do profissional médico. Conforme citado, isso é 

incomum. 

No campo da saúde, a doxa ou o indiscutido, segundo Bourdieu (1989), 

ainda posiciona o médico no lugar mais alto da hierarquia. O autor chama a atenção 

para o fato de serem as ideias convergentes e compartilhadas, as responsáveis pela 

manutenção da estrutura social em vigente. Por isso, mesmo depois da implantação 

da ESF essa estrutura hierárquica se manteve. Alguns trechos da entrevista 

realizada com o grupo focal6 sobre o assunto reforçam esta afirmação. A criação de 

uma equipe interdisciplinar e de um novo conceito de cuidado ao indivíduo não teria 

sido capaz de alterar o habitus da classe médica. E mesmo que, conscientemente a 

classe promova alterações em sua prática assistencial, ela não parece estar 

disposta a abrir mão do seu papel hegemônico no campo. Os mais recentes 

acontecimentos envolvendo o Conselho Federal de Medicina (CFM) provam isso. 

 

É muito complicado e muito complexo, porque nós, na época da faculdade, 
nós tínhamos muitos professores que eram médicos, né? E a gente tinha 
um professor que era médico, que ele falava: – olha, o médico, ele não acha 
que é Deus, ele tem certeza. – Quer dizer, o próprio médico falando isso 
dele [...]. 

                                                            
6
 O grupo focal está relacionado como “Entrevista 2” e cada um de seus participantes com numeração 

que varia de 1 a 3. 
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A gente tinha um outro que era até anestesista, né? Que tinha um... era... 
ele tinha, ele se sentia... tinha a certeza que era Deus. (Entrevista 2.1). 
 
[...] Primeiro ano de medicina já é doutor. (Entrevista 2.2). 
 
A gente tinha... a gente convivia muito com alunos de medicina por ser... ter 
na faculdade também [...] tinha uns que só queriam saber do status, assim: 
– Eu sou... vou fazer medicina – entendeu? (Entrevista 2.1). 

 

Diante das falas que se sucediam perguntei se, para elas, a faculdade de 

medicina “formava Deus”. 

 

Não... a faculdade é muito assim... não é a faculdade que eu quis dizer. É... 
da ideia... (Entrevista 2.1). 
 
Da cultura... cultura... cultura de que o doutor é Deus. (Entrevista 2.2). 

 

Nesse momento, questionei sobre como ficaria essa “cultura” a que elas se 

referiam, no espaço da faculdade. 

 

Ela capacita aqueles que querem ser deuses, a serem deuses. (Entrevista 
2.3). 
 
Achar que são, né? (Entrevista 2.2). 
 
Eu ouvi uma vez assim, é... de um estudante de medicina, né?! – Não, esse 
aí já nasceu com um CRM positivo... [...] 
Muitos eram... mesmo tendo um status, um status maior, né [...] muitos 
eram super-humanos... a gente fazia parte de grupo de... é...de ligas 
acadêmicas junto... e... eles eram assim... pessoas normais. (Entrevista 
2.1). 
 
Mas você tira quantos por cento disso? (Entrevista 2.2). 
 
Acho que uns 10%. (Entrevista 2.3). 
 
Eu acho. (Entrevista 2.1). 

 

Para além das falas acima retratarem a visão que o grupo tem do 

profissional médico, inclusive rememorando passagens vivenciadas durante a 

graduação, há algumas pistas que sugerem um compartilhamento da illusio 

apresentada por Bourdieu (1989). Aquela, que no campo da saúde reproduz de uma 

forma intencional, porém cuidadosamente velada, a ideia e a cultura (Entrevistas 2.1 

e 2.2) de que o médico é um profissional em destaque. Isso é percebido na frase 

“mesmo tendo um status maior [...] eram super-humanos [...] pessoas normais”. 
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A internalização da escala hierárquica traz algumas consequências de forte 

impacto à ESF, principalmente àquelas relacionadas à atuação da equipe e que 

serão abordadas em breve. 

No campo da enfermagem, especificamente, o fato da remuneração ser 

equivalente ao do médico trouxe um estranhamento. Tanto, que em diversos 

momentos das entrevistas os profissionais reiteram que se esforçam para aprender, 

para realizarem suas funções da melhor forma e para suprirem as necessidades da 

comunidade. Como se fosse necessário justificar o salário que recebem. 

Já no campo médico, a equivalência salarial é algo que interfere no habitus; 

que constrange a doxa; que pode transformar-se em uma ameaça à hierarquia e à 

estabilidade da estrutura do campo, mantida há séculos e representada pelo modelo 

biomédico hegemônico. Por isso que não é de se estranhar o depoimento que se 

segue: 

 

Eu tive uma médica que... trabalhou com a gente por muito pouco tempo [...] 
não conseguia enxergar a equipe como todos iguais. A ponto de dizer que 
salário do enfermeiro era erro do edital, porque não, não tem como o 
enfermeiro ganhar o que ganha e o médico o que ganha... (Entrevista 2.1). 

 

A transcrição acima se apresenta como um retrato do campo da saúde e no 

qual se inserem os enfermeiros e os médicos. A escala hierárquica, que posiciona 

estes últimos atores no nível mais alto, conforma igualmente as ideias (como parte 

integrante do habitus). São elas que veem como algo inconcebível para a classe, a 

existência de uma equiparação salarial. Como há uma escala de diferenciação, há 

que se ter também níveis salariais distintos. Qualquer posicionamento diferente 

disso é compreendido como algo equivocado (no caso acima, como “erro do edital”). 

Considerando a recomendação da ESF para a atuação de uma equipe 

interdisciplinar, a próxima parte busca, pelo olhar dos enfermeiros, localizar os 

atores no campo. Para tanto, utilizar-se-ão dois conceitos de análise: cuidado e 

vínculo. Saber como se posicionam os profissionais na assistência à comunidade à 

luz destes conceitos, em última instância, é identificar as possibilidades de um 

relacionamento harmonioso ou conflituoso entre os médicos e enfermeiros. 
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9 CONCEITOS ESSENCIAIS: CUIDADO E VÍNCULO 

 

O espaço da ESF reúne, dentro de sua estrutura social, membros de classes 

representativas diversas e que ocupam diferentes posições hierárquicas. A proposta 

de um trabalho interdisciplinar envolve, pois, uma coexistência de habitus diversos. 

Bourdieu (1989) nos ajuda a pensar o habitus como um modus operandi, “um agente 

em ação” (p. 61); um ator que “se orienta para aquilo que o distingue e o define de 

modo exclusivo” (p. 70). Compreender a complexidade do campo da saúde então, 

como os demais, perpassa por desnudar os embates entre as categorias envolvidas; 

identificar o capital cultural de cada uma delas, que se constrói sob influência de 

instrumentos impositivos (embora não fisicamente violentos) e objetivamente 

institucionalizados, cuja função pressupõe legitimar a posição do dominante e do 

dominado; apreender as estratégias utilizadas para garantir a posição já ocupada ou 

ascender na escala hierárquica. Enfim, acompanhar a constante movimentação que 

ocorre no espaço social. 

Na perspectiva de analisar o campo a partir do capital cultural, esta seção se 

propõe a compreender o modus operandi dos enfermeiros e médicos à luz de dois 

conceitos fundamentais para a ESF: cuidado e vínculo. 

Reconhecer as singularidades dos sujeitos em seu espaço social (MARTINS 

et al, 2010) é primordial para transpor a cultura hegemônica centrada no indivíduo, 

no biológico e na doença. A comunidade, a família, o cotidiano das relações 

(VANDERLEI e ALMEIDA, 2007) deveriam ser eixos caros à ESF. Aliás, para 

cumprir a proposta de um novo modelo de atenção à saúde, os percursos devem se 

tornar vias de mão dupla: tanto a equipe de saúde descobre ser o paciente um ser 

social (MACHADO et al, 2007), quanto a comunidade passa a olhar a unidade de 

saúde como um porto seguro às mais variáveis demandas. Concebe-se, portanto, 

um vínculo. 

Bonet (2015) apresenta uma relação muito íntima entre vínculo e cuidado. 

Em seu trabalho ele discorre sobre a prática do cuidado, enquanto um agir; uma 

ação cuja frequência se dá no dia a dia. Perceber as demandas do outro e procurar 

supri-las não é exclusividade do campo da saúde, mas é neste campo, talvez, que o 

conceito assume uma importância crucial. Promover o cuidado envolve um 

compartilhamento de elementos diversos: saber ouvir o que o sujeito verbaliza; ter a 

sensibilidade para perceber o que ele não verbaliza; compreender os sinais 
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presentes no ambiente (saneamento básico, p. ex.); ter conhecimento técnico capaz 

de diagnosticar e tratar patologias; estabelecer uma relação de confiança que 

possibilite o acolhimento adequado aos que acessam o serviço de saúde 

(PENCHANSKY e THOMAS, 1981). 

As entrevistas demonstram uma compreensão bem semelhante do que o 

grupo entende pelo conceito de cuidado. Essa foi uma das perguntas ministradas a 

todos. 

 

Cuidar para mim, na verdade, como eu trabalho e acredito que... e passo 
para os agentes de saúde e vi também que a médica trabalha dessa forma, 
é cuidar do paciente como se fosse um conhecido muito próximo seu ou seu 
familiar. Sua mãe ou seu pai. Na verdade quando eu cuido do paciente eu 
me insiro na família do paciente. Mesmo que o paciente que chega aqui 
alcoolizado, ele chega [...] o pessoal de fora diz: – Você vai tratar bem? – 
assim... tem que tratar. Se fosse um parente nosso a gente queria que fosse 
cuidado dessa forma. 
Também tem que ter empatia para se colocar no lugar do outro. Cuidado eu 
vejo dessa forma. (Entrevista 1). 
 
Cuidado é atenção... que a gente presta a determinada pessoa... e que 
envolve uma série de coisas. Por exemplo: a maneira com que você... como 
eu vou explicar? Cuidado, na minha opinião, é a maneira que você 
enxerga... é você estar com o outro... perceber as necessidades dele, né? E 
trabalhar nisso. Na minha opinião. A fim de sanar essas necessidades ou 
auxiliar a... a... ou amenizar essas necessidades. (Entrevista 2.1). 
 
Cuidado é você [...] primeiro é você identificar esse sujeito. Sujeito que 
precisa de uma atenção... precisa... ser levantado todas as necessidades 
dele. Tanto necessidades físicas quanto psicológicas, espirituais... e dentro 
da sua possibilidade enquanto profissional tá auxiliando ele naquilo que ele 
precisa ou naquilo que ele demandou essa atenção, esse cuidado. E não 
somente enquanto indivíduo único, mas enquanto ele inserido na 
sociedade... na família... e em uma sociedade. (Entrevista 2.3). 
 
Cuidado é essa... envolve empatia de você... quando você vai cuidar de 
alguém, você tem que se colocar um pouco no lugar do outro. Do que tá 
acontecendo com a pessoa, né? Para você tentar entender o que que ela 
precisa e assim então você cuidar dela. [...] às vezes, na correria, nas 
nossas atitudes, a gente não avalia tudo de uma maneira geral, né? Não só 
o foco do, do cuidado naquele curativo, mas o cuidado no paciente por 
inteiro. Então cuidar envolve muita coisa. [...] Mas, cuidar é cuidar. É dar 
atenção, é saber o que a pessoa precisa naquele momento... oferecer a ela. 
Não só na parte que eu tava falando... não só na parte física da coisa... mas 
na parte emocional... Acaba gerando o cuidado, né? (Entrevista 3). 
 
Cuidado é você dar uma atenção pro paciente. Ver as necessidades dele; e 
o que que você tem a oferecer em relação a isso. É... o carinho ou, ou suprir 
uma necessidade dele. [...] Cuidar é um carinho, uma atenção... é fazer 
alguma coisa boa para a outra pessoa. Eu acho [...] Eu acho que o cuidado, 
a atenção pro paciente faz parte da... como se diz... do acolhimento, né? Eu 
acho que é um conjunto de coisas. Não é só chegar, ser medicado e pronto. 
Eu acho que é um conjunto. (Entrevista 4). 
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Como já citado no início desta seção, Bourdieu (1989) associa o habitus a 

uma ação; algo que caracteriza uma classe social e a distingue das demais. Ao 

discorrer sobre a gênese das classes, ele nos ajuda a pensar que as profissões 

carregam consigo uma “marca distintiva” (p. 148), a qual é construída, 

simbolicamente, em um percurso temporal. Este “atributo essencial” (p. 147) é 

internalizado pela própria classe no sentido de reconhecer-se; bem como pelas 

demais, na ação de reconhecê-la como outra. 

Os relatos expostos denotam ser o cuidado o emblema que distingue a 

enfermagem das demais profissões e que foi sendo incorporado historicamente no 

processo de divisão do trabalho (PINHEIRO, 2009). 

Nota-se que, para o grupo, o cuidado está interligado à atenção. Atenção 

para com o outro. De acordo com o material estudado e que me auxiliou na reflexão 

desta pesquisa, este conceito norteia a prática da enfermagem. Não basta a 

competência técnica, caso não exista a competência de olhar o outro como um ser 

humano (como abordado há pouco na Entrevista 2) que tem uma série de 

“necessidades bio-psico-sócio-espirituais” (VALE e PAGLIUCA, 2011, p. 107). 

Segundo as autoras, faz parte do cuidado da enfermagem promover ações que 

ajudem 

 

as pessoas a viverem mais saudáveis e, quando preciso, a superarem os 
efeitos da doença como um fenômeno social, existencial, cultural e 
transitório. O cuidado pensado autenticamente como existencial, essencial 
do ser humano, diz respeito a zelo, desvelo, atenção, bom trato e solicitude, 
constituindo-se, dessa forma, um fundante por meio do qual a pessoa sai de 
si para se centrar na preocupação do outro (p.107). 

 

O cuidar então, diante do exposto, envolve um percurso. Neste, a escuta, a 

atenção ao outro e a percepção de necessidades são fundamentais. Aqui, a 

proposta da ESF apresenta todas as condições para facilitar esse percurso: a 

população é adstrita, ou seja, são os mesmos indivíduos acompanhados (salvo, é 

claro, os óbitos, os nascimentos ou os novos moradores que chegam à área de 

abrangência), a estrutura familiar é conhecida (se a família é monoparental, p. ex.), 

como são as condições da moradia (se há coleta de lixo, água encanada etc); 

identificar a rede de proteção social do entorno (se os pais trabalham, quem auxilia 

no cuidado dos filhos, p. ex.); como a família se insere na comunidade... Enfim, há 
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na ESF vantagens não encontradas em uma unidade básica de saúde e que 

permitem melhores condições para a prestação do cuidado. 

Diferentemente do modelo biomédico, hegemônico ainda nos dias atuais 

(BONET, 2015), a ESF atua para além do conhecimento tecnicista. O saber da 

equipe constitui-se em um conjunto de teorias e práticas. Teorias que conectem 

sinais e sintomas do paciente com possíveis patologias; e práticas que percebam a 

influência da vida social sobre o sujeito humano. Perceber a inter-relação dos 

aspectos políticos, sociais, culturais e históricos com o processo do adoecimento 

(nas suas diversas dimensões) é, sem dúvida, um grande desafio. 

Há uma afirmação apresentada por Bonet (op. cit.) que as ciências nas mais 

variadas áreas, desenvolvem uma cultura epistêmica própria, como forma de 

construir e aperfeiçoar o conhecimento. Para que ele seja transmitido, utiliza-se 

aquilo que o autor denomina de maquinaria epistêmica. No âmbito da saúde, as 

residências médicas configuram exemplo disto: “na qual se produzem práticas de 

conhecimento que associam práticas concretas em serviços com ferramentas 

teóricas transmitidas no processo de formação” (p. 259). 

No campo da ESF, ainda segundo o mesmo estudo, as ferramentas devem 

instrumentalizar a equipe a lidar com as situações que envolvem outros espaços 

sociais, para além da unidade de saúde. Para tal missão, três conceitos são 

fundamentais e integram a cultura epistêmica do modelo proposto. São eles: 

pessoa, vínculo e cuidado. 

A enfermagem é uma profissão cuja ênfase no cuidado é indiscutível; 

também o é a internalização do conceito, tal qual se observa nos relatos expostos 

anteriormente. Já na classe médica, de acordo com os depoimentos que se seguem, 

isso não ocorre. Pelo menos, não na totalidade. 

Na primeira entrevista, ao se referir ao cuidado, o enfermeiro falou, conforme 

já transcrito: “... e vi também que a médica trabalha dessa forma, é cuidar do 

paciente como se fosse um conhecido muito próximo seu ou seu familiar. Sua mãe 

ou seu pai”. (Entrevista 1). Nesta unidade, a médica é cubana. Inseriu-se na ESF 

através do Programa Mais Médicos do governo federal. É uma das profissionais que 

tem pós-graduação na área, conforme informado. Supõe-se, pois, que sua formação 

foi lapidada pela cultura epistêmica (BONET, op. cit.) da Saúde da Família. Daí o 

entrevistado falar que “a Drª (nome da médica) formou em Cuba. Lá eles têm essa 

visão. Ela se especializou em Saúde da Família para trabalhar em Saúde da 
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Família”. (Entrevista 1). Ou seja, ele associa o fato da médica ter a mesma visão que 

ele sobre o conceito de cuidado à questão da pós-graduação na área. Ressalva aqui 

é feita ao fato de que o enfermeiro também possui especialização em PSF. 

A realidade vivenciada na unidade acima não é compartilhada pelo grupo 

focal. Os relatos são opostos: 

 

... Mas o trabalho, se não for em equipe... se eu não tiver um... um médico 
que sabe que a família tal é assim, assim, assado, se ele não entender a 
importância da presença dele na e enquanto equipe […] a gente vê a 
diferença que é da gente lidar e conseguir promover saúde. Então eu acho 
que o trabalho em equipe... a equipe ter essa mentalidade que não é só 
passar medicamento e resolver o problema e renovar a receita […]. Eu sei 
que é difícil colocar na cabeça das pessoas que não têm perfil pra PSF. 
(Entrevista 2.1). 

 

Quando eu questionei sobre o que elas achavam que significava o cuidado e 

a promoção da saúde para os médicos com os quais elas trabalharam, ouvi: 

 

Então... é difícil! Porque, assim, na minha experiência, o profissional com o 
qual eu convivo […] como vou dizer? Não é importante promover saúde. 
Importante apenas assim...não deixar furo. 
[…] Eu lido com uma pessoa que só quer... que a preocupação é... é... estar 
ali, sair e resolver o seu problema... e não os problemas da comunidade. 
(Entrevista 2.1). 
 
Eu acho que a formação do médico... isso eu falo assim, né? Geral. Eles 
não são... eles não são preparados pra atenção básica, saúde pública. Que 
a gente vê tanto médico se formar […] e se a gente for fazer uma análise 
desses médicos... se a gente tirar meio por cento que... que vê aquele 
serviço como diferente de um ambulatório, é muito pouco... […] Vê como só 
mais uma receita renovada. Mas não cria o vínculo com a comunidade. 
(Entrevista 2.2). 
 
Eu passei por três realidades. A primeira, em que eu não tinha médico 
nenhum. Que era PSF, mas eu não tinha médico […] Passei por outra 
realidade em que eu tinha médico, mas que não tinha vínculo nenhum com 
a comunidade e não se responsabilizava pelos... pelos problemas e... pela 
promoção em saúde. E uma terceira, que é um médico que é muito 
resolutivo. (Entrevista 2.3). 
 
… eu tinha uma médica resolutiva […] Então assim, resolutividade e vínculo 
com a comunidade, a minha comunidade sentiu muito quando saiu. E, 
graças  a Deus, entrou uma médica na época que tinha uma visão de PSF, 
de PSF... (Entrevista 2.2). 

 

Aqui, nesta última, faz-se a ressalva que a médica substituta também veio 

de Cuba, através do Programa Mais Médicos. 

“Essa transição foi tranquila...” (Entrevista 2.2). 
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Durante a entrevista, as três enfermeiras citaram a palavra vínculo. 

Perguntei o que elas entendiam por criar vínculo com a comunidade. 

 

Olha, a partir do momento em que você conhece aquela comunidade […] 
Eu sei as famílias que precisam mais […] Tem gente que não tem dinheiro 
para comer, que dirá para comprar medicamento […] Como que eu vou lidar 
com essa família? Ela é da minha área. Ela tem responsabilidade sobre a 
saúde dela, mas eu também tenho responsabilidades. 
[…] Eu vejo muito isso nos médicos do Mais Médicos. Eu vejo muito isso, do 
acompanhar... (Entrevista 2.1). 
 
“Depende do Mais Médicos... depende do Mais Médicos”. (Entrevista 2.2). 

 

Diante da resposta acima, questionei se, na opinião delas, havia alguma 

diferença entre a médica cubana e a médica brasileira, ambas do Programa Mais 

Médicos. 

“Muita […] A cultura de Cuba é totalmente diferente do Brasil, em relação à 

saúde pública. Eles buscam muito a promoção, a prevenção de doenças e esse 

vínculo, né? […] De conhecer a comunidade”. (Entrevista 2.2). 

 

Essa questão do vínculo é muito interessante, porque a partir do momento 
que você percebe que os profissionais... eles criam um vínculo com a 
comunidade [...] a grande maioria da comunidade aceita melhor o trabalho 
daquele profissional, percebe que aquele profissional se preocupa com ele 
e com a família dele e... esse vínculo acaba que... parece que estreita a 
relação. E isso faz com que o cuidado flua melhor. (Entrevista 2.3). 

 

Neste último trecho nota-se uma interligação direta entre vínculo e cuidado. 

Para elas, o vínculo associa-se ao (re)conhecimento da comunidade e resulta em 

responsabilização para com as necessidades de saúde desses sujeitos. 

Em outra entrevista, a palavra envolvimento é citada reiteradamente e pode 

ser compreendida de forma análoga à questão do vínculo. 

“... você se envolve com a situação familiar. Eu acho que o envolver é porque 

você não só sabe que o paciente vai ali só por causa de um atendimento [...] Você 

se envolve porque você acaba sabendo muita coisa da família”. (Entrevista 3). 

Quando questionei se o médico da unidade se envolve, a resposta foi: 

“Não, muito pelo contrário. Ele tem muita dificuldade com isso [...] Ele às 

vezes não gosta de se envolver muito não, entendeu? [...] aquela coisa de família, 

de criar um vínculo [...] isso é difícil para ele, entendeu?” (Entrevista 3). 
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Em uma próxima entrevista, um das perguntas que fiz era se o cuidado diferia 

em razão do perfil do profissional médico. 

 

Existem profissionais e profissionais, né? [...] Difere tanto na parte 
profissional quanto na parte... da característica de cada um mesmo. Da 
personalidade. Tem pessoas que já é da natureza... Serem mais 
atenciosos, gostarem mais de conversar... Já tem aquelas pessoas que são 
mais secas, mais sérias. (Entrevista 4). 

 

Diante do fato de saber que esta enfermeira já havia trabalhado com vários 

médicos (nenhum deles cubano), questionei quanto à existência de diferenças no 

cuidado prestado por esses profissionais. 

 

Muita. Muita diferença. Desde excelentes, né? Que faz aquela consulta... vê 
o paciente como um todo... não só a parte física, mas a parte psíquica... 
conversa, né? Que dá aquela atenção... Até os que nem “chum”... 
prescreve, rapidinho e acabou... ou então nem prescreve, só encaminha. 
(Entrevista 4). 

 

Há aqui um ponto de análise relevante. Não só em relação à ESF de São 

João da Barra, mas que deve ser pensada para as demais equipes. Trata-se da 

concepção que os profissionais têm dos conceitos abordados. Sobre esta discussão, 

reportamo-nos à seção Minha Relação com o Campo. Lá, faz-se uma ressalva 

quanto ao reduzido número de profissionais médicos que optam pela área da Saúde 

da Família; e destes, um número ainda menor dos que possuem residência médica 

ou outra modalidade de graduação na área. Destarte, falta-lhes a interveniência da 

maquinaria epistêmica (BONET, 2015) que modele práticas voltadas à 

homogeneização da assistência, alicerçada na pessoa, no vínculo e no cuidado. 

O cenário apresentado traz, minimamente, duas consequências: uma delas é 

a diversidade do cuidado, compreendido e praticado, pelo profissional médico. Isso 

dependerá, segundo a opinião do grupo entrevistado, do perfil do profissional. Uma 

vez que ele não foi apresentado à cultura epistêmica (BONET, op.cit.) da medicina 

comunitária, as suas práticas dar-se-ão de modo particularizado, ou seja, se o 

vínculo pressupõe conhecer as famílias e suas relações sociais, ele ocorrerá, 

prioritariamente, em razão de uma decisão do próprio médico. Ele decidirá se 

mantém a assistência tradicionalmente hegemônica ou, ao contrário, se conforma 

sua prática ao encontro do modelo proposto pela ESF. Como transcrito na folha 

anterior, a enfermeira relata que há profissionais que gostam mais de conversar; são 
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mais atenciosos; veem não só a parte física, mas também a psíquica, ou seja, o 

paciente como um todo. Em outra entrevista, uma enfermeira fala que ninguém 

gosta do médico (transcrita em uma próxima seção), mas que não há nada a se 

fazer, haja vista que o mesmo foi aprovado no concurso público. Associa-se o perfil 

com traços de personalidade. 

Já a segunda consequência diz respeito a possíveis divergências dentro da 

equipe, motivadas por significativas variações na prática do cuidado. Em ambas as 

situações o campo se estrutura pela movimentação dos agentes e em conformidade 

à hierarquia das classes (BOURDIEU, 1989). Assim, diante da situação 

apresentada, ao discutirmos a seguir sobre o posicionamento da comunidade frente 

à ESF, veremos se ela, na qualidade de agente integrante do campo, é capaz de 

homogeneizar o cuidado prestado, suplantando a conduta individual de cada 

profissional médico. 
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10 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE 

 

A comunidade, para a ESF, está contida no território geográfico definido 

para cada equipe. Segundo a normatização ministerial, corresponde a seiscentas a 

mil famílias residentes na respectiva área de abrangência, que são denominadas de 

população adstrita. Compete à equipe conhecer essas famílias, seus problemas de 

saúde e as situações de risco existentes. 

Na seção anterior, abordou-se sobre o conceito do cuidado e como ele é 

prestado de maneira diversa no espaço da ESF. Embora o foco da prestação seja o 

indivíduo, dentro do novo modelo assistencial proposto pelo Ministério da Saúde e 

adotado pelo município de São João da Barra ele não é mais visto apenas enquanto 

paciente, mas sim como integrante de um determinado grupo social. Conhecer as 

especificidades que envolvem a comunidade adstrita e, ao mesmo tempo, ser 

reconhecida por ela é um ponto crucial na reorientação do modelo médico-

assistencial. Assim, a concepção de atenção à saúde desloca-se do profissional 

médico para a equipe multiprofissional. 

As estratégias pensadas para ampliar a ESF em âmbito nacional incluíam: 

incentivos financeiros aos municípios que aderissem ao programa; estímulo à 

participação de membros da comunidade junto à equipe de saúde, com a criação da 

figura do Agente Comunitário de Saúde; atuação junto ao Conselho Federal de 

Medicina (CFM) para reconhecimento (em 2002) da Medicina de Família e da 

Comunidade como especialidade médica (GIOVANELLA e MENDONÇA, 2008). 

Além dessas estratégias, em um período mais recente, criou-se o Programa Mais 

Médicos objetivando a ampliação do número de profissionais médicos destinados às 

unidades de ESF. 

Percebe-se que houve esforços no sentido de melhorar o acesso da 

população aos serviços de saúde, em razão do estímulo à expansão da ESF. 

Entretanto, necessariamente isso não significa uma ampliação na utilização do 

serviço. Segundo, Travassos e Castro (2008), é a partir da percepção de uma 

necessidade de saúde por parte do indivíduo, que o mesmo decidirá pela procura 

(ou não) da unidade. Avaliar esse processo é algo bem difícil, pois envolve a 

subjetividade da percepção por parte do paciente; alguém que não tem habilitação 

técnica para identificar a necessidade ou a gravidade de um determinado problema. 
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Embora já citado, reiteramos alguns fatores que influenciam na utilização da 

unidade de saúde: o fato de ter um médico ou um local definido para o atendimento 

contribui de forma positiva (MENDONZA-SASSI e BERIA, 2001); a proximidade 

existente entre a casa do indivíduo e a unidade de saúde também amplia o índice de 

utilização (HULKA e WHEAT, 1985); o acolhimento, traduzido pela forma com a qual 

o serviço se estrutura em razão de receber sua população adstrita (PENCHANSKY e 

THOMAS, 1981), responsabilizando-se por seus problemas de saúde e 

respondendo às suas necessidades (CARVALHO e CAMPOS, 2000), atua, da 

mesma forma, para fixar o indivíduo ao serviço de saúde. 

Travassos e Castro (2004) esclarecem que o contato inicial com a unidade, 

para a utilização do serviço, dar-se-á, predominantemente por uma decisão do 

indivíduo. Já a continuidade do tratamento ou retorno em eventos subsequentes 

sofrem mais influência das características dos profissionais de saúde. Subentende-

se, pois, que a boa prática do acolhimento e do cuidado são fatores que contribuirão 

para a adesão do paciente ao seu tratamento de saúde. 

Considerando-se então, que acesso e utilização de serviços de saúde são 

conceitos distintos e que, conforme já citado, as estratégias governamentais 

objetivaram uma ampliação do acesso, espera-se que a ESF contribua também para 

uma maior utilização do serviço. Não apenas isso. Que a comunidade perceba a 

ESF como um novo modelo de assistência: que atua para além da prática curativa; 

que envolve percepção de demandas e promoção de saúde. Neste ponto, são 

fundamentais, como mencionado por Travassos e Martins (2004), as características 

dos profissionais de saúde. Sobre isso, uma das enfermeiras se posicionou: 

 

Se o médico da família é aquele que trata desde a criança ao idoso, e a 
gente tentar ser resolutivo... tratar o problema e depois promover para 
aquele problema não voltar... Supondo: diagnosticou hipertensão. Vamos 
tratar a hipertensão e controlar essa hipertensão, isso aí, nos perfis de 
médico que eu trabalhei, eu não vejo. Eu vejo: ao cardiologista. Ou renovar 
a receita que o cardiologista prescreveu ou a receita que está no prontuário. 
(Entrevista 2.2). 

 

A partir do que foi exposto, perguntei se a comunidade se ressentia quando o 

profissional médico agia de forma semelhante à descrita acima. 

 

Culturalmente aqui no município a gente não vê... Porque a comunidade 
quer receita [...] Vamos supor, a pessoa chega no consultório... antes dela 
falar pro médico o que ela tá [...] ela já chega e fala que ela quer um 
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encaminhamento [...] ela já chega querendo um encaminhamento. Aí o 
médico fala assim: – Não. Eu não vou te dar um encaminhamento. Eu vou 
te avaliar – Aí muitas pessoas não entendem esse “eu vou te avaliar”. – 
Não, mas não é ela que trata isso... (Entrevista 2.1). 

 

Em outra entrevista questionei se havia pacientes que procuravam a unidade 

de saúde para pedir encaminhamentos. “– Tem também. Só.. Eles acham que o 

clínico geral não vai resolver. Tem que ser só o especialista”. (Entrevista 4). 

Diante da resposta, a nova pergunta apresentada era se com o passar do 

tempo de funcionamento da ESF junto à comunidade, se esta prática da população 

não tinha se modificado. “– Aqui não. O único que eu vi, assim que era mais 

resolutivo na questão disso era com X (nome do profissional).” (Entrevista 4). 

Essa enfermeira se referia a um profissional médico com a qual ela já havia 

trabalhado em outra unidade de ESF. 

As respostas indicam alguns pontos merecedores de atenção. Um deles diz 

respeito ao desacreditar do paciente acerca da capacidade do profissional médico 

da ESF de resolver o seu problema de saúde; outro é a falta de resolutividade deste 

profissional que, de fato, fornece encaminhamentos para o especialista. 

Com relação ao último tópico, não me parece (aqui, opinando como médica) 

que um clínico geral não tenha competência técnica para tratar uma hipertensão 

arterial leve e moderada. Trata-se de uma patologia comum na atualidade e cujo 

manejo terapêutico é transmitido ainda durante a graduação, tendo em vista a sua 

elevada prevalência. 

Portanto, retomamos aqui os conceitos abordados na seção Cuidado e 

Vínculo: cuidado e vínculo. Através deles solidificam-se os elos que interligam a 

comunidade ao serviço de saúde, ampliando os índices de utilização. Enquanto um 

processo, naturalmente dinâmico, torna-se possível à comunidade acreditar que é o 

médico da ESF o mais indicado para tratá-lo ou encaminhá-lo a um especialista 

quando se fizer necessário. Ele o conhece, bem como ao seu núcleo familiar. Ele 

responsabilizar-se-á pela conduta mais apropriada ao seu tratamento. 

Por outro lado, compete ao profissional uma prática motivada não apenas 

pelo saber médico, mas também permeada pela escuta e pelo acolhimento 

(PINHEIRO, 2009). Estreitam-se os vínculos. Amplia-se o cuidado. Melhora-se a 

resolutividade do atendimento e, consequentemente, aumenta-se o índice de 

utilização do serviço de saúde. 
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Mas, a realidade é bem diferente em São João da Barra. Sobre um dos 

profissionais médicos, eu ouvi o seguinte depoimento: 

 

... Mas aquela coisa de PSF, que você tem aquelas mesmas famílias que te 
procuram, que querem que você vá na casa... Ele não tem muito jeito 
carinhoso com as pessoas não. Eu tenho muita reclamação: que ele podia 
ser mais atencioso e carinhoso com as pessoas. Entendeu? [...] Mas tem 
um grupo que gosta. Alguns gostam [...] porque alguns isso: – Ah, eu só vim 
aqui para pedir um encaminhamento”. (Entrevista 3). 

 

Diante disso, perguntei se o profissional fornecia o encaminhamento para que 

o paciente buscasse uma consulta com o médico de uma determinada 

especialidade. “– Dá. Que ele falou que ele não vai ficar discutindo com a pessoa... 

tentar consultar... porque eles não querem; eles querem encaminhamento...” 

(Entrevista 3). 

Questiono-me se, de fato, é isso que realmente ocorre em todas as unidades 

de ESF do município. A resposta a seguir prova que não. 

 

Eu tinha uma médica resolutiva [...] Pelo lado da resolutividade e vínculo 
com a comunidade, a minha comunidade sentiu muito quando saiu [...] 
Agora eu tenho um realidade assim... uma realidade totalmente AO

7
. 

Paciente entrou na sala, AO. Paciente entrou na sala, AO. Tem paciente 
que sai com cinco encaminhamentos [...] E a comunidade, a comunidade já 
tá perdendo já a noção que tinha. Por quê? Agora o que importa pra ela é 
ter um médico para renovar receita para ela. Entendeu? 
É um trabalho que você construiu...; foi devagarzinho, devagarzinho... A 
comunidade começou a ter uma noção maior [...] Agora?! [...] as pessoas 
estão desacreditadas: – Ah, não vai resolver meu problema. (Entrevista 
2.2). 

 

Azevedo (2011) auxilia na compreensão do processo descrito acima, ao 

afirmar que a estrutura social “é vista como condição e consequência da interação 

(reflexividade)” (p. 27). Portanto, ele identifica uma dualidade nesta estrutura, que se 

encontra conectada a uma ação. 

O meio social influencia a produção de uma determinada ação. Após sua 

ocorrência, impõe-se um resultado; que acaba por afetar o próprio meio. Esse 

processo é ininterrupto e segue organizando e reorganizando o meio. 

Analogamente, Bourdieu (1989) identifica este movimento como ação de agentes 

que ocorre dentro de um ou vários campos. No campo da ESF, a comunidade é um 

                                                            
7
 A terminologia AO, utilizada pela enfermeira, indica o encaminhamento a um determinado 

especialista. Ex.: AO cardiologista, AO dermatologista, AO endocrinologista etc. 
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dos agentes. Podemos considerar ainda, além do médico, as demais classes 

profissionais e a gestão. Todos os agentes contribuem de alguma forma para a 

movimentação. 

Retomando o trecho anterior da entrevista, há um relato sobre a comunidade 

que, diante de um trabalho que foi construído, “começou a ter uma noção maior”. A 

ocorrência de uma determinada ação (a troca de profissionais médicos) com perfis 

assistenciais distintos teve como reação que “a comunidade já tá perdendo a noção 

que tinha [...] Porque as pessoas estão desacreditadas”. 

Assim, uma vez que a estrutura do espaço social se organiza em resposta à 

interação entre os agentes, é possível compreender a dualidade da resposta que se 

segue, quando questionei à enfermeira: – A comunidade, ela quer qual médico? 

Anteriormente (já transcrito), a mesma relatou sobre as reclamações feitas pela 

comunidade em relação à falta de atenção e carinho. Agora, ela afirma que a 

comunidade quer alguém que lhe dê atenção; no entanto, já está acostumada com o 

que lhe é oferecido no momento. 

 

Acho que o mais humano possível. É o médico que te escuta mais e que te 
dá mais atenção [...] Não é o médico que só te passa um remédio e acabou. 
Eu acho [...] Mas eu acho que a minha comunidade já acostumou com o 
nosso médico e acha que ele é assim mesmo. De repente, se tivesse outro 
médico, com um outro perfil, que começasse aqui totalmente diferente, de 
repente o olhar da comunidade seria diferente. Elas entenderiam mais que 
tem que ser uma consulta. Não é chegar aqui e dizer que tem que tomar 
isso e acabou... (Entrevista 3). 

 

Bourdieu (1989) alerta para o fato de que as ações são motivadas por 

interesses específicos dos grupos que integram o campo e que possuem distintas 

posições hierárquicas. A gênese do campo presente nesta área adstrita, e do qual 

participam, dentre outros agentes, a comunidade e o médico, conformou-se desde a 

sua implantação, pela ação do mesmo profissional. 

Ele, ocupando historicamente o nível hierárquico mais alto no campo da 

saúde, influenciou a estrutura em razão de seus interesses, mantendo o habitus 

ainda vigente e hegemônico do modelo biomédico. 

A manutenção da estrutura predominante nas ESFs do município de acordo 

com uma das enfermeiras pode ser explicada assim: 

 

Se a pessoa nunca, nunca teve uma experiência de... de... de um PSF 
funcionante. Tipo... né? Equipe em si funcionante, ela não vai saber essa 



 66  

diferença... Então a cultura... não só de São João da Barra... a cultura do 
brasileiro... ele ainda não, não conseguiu experimentar a realidade [...] a 
teoria que a gente aprende. Que é lindo. Que é maravilhoso. Que a gente 
acha super máximo quando você gosta de saúde pública. Eu acho que em 
poucos casos essa comunidade teve essa experiência. Quando a... a 
comunidade conhece... começa a entender o que é o PSF, o que que é 
aquilo de verdade... aí sim ela vai ficar ressentida de não ter mais. 
Entendeu? (Entrevista 2.2). 

 

É o poder simbólico – reiterado pela doxa e, por sua vez, também reproduzida 

por ele – que conforma a estrutura do campo a ser visualizada pelos sujeitos que o 

integram (BOURDIEU, 1989). Este poder é exercido sem o uso da força, porém 

obtendo resultados semelhantes. Quiçá melhores. Permite que se legitime uma 

determinada ordem das coisas; a própria estrutura vigente. Em nosso caso, a 

manutenção de um status quo, contrário à política de remodelamento da assistência 

à saúde instituída pelo Ministério da Saúde. 

Para exemplificar a afirmação acima, é esclarecedora a colocação feita na 

Entrevista 4. Ao perguntar à enfermeira quantos profissionais médicos, dentre os 

quatro com quem já trabalhara, procuravam conhecer a família como um todo, ela 

respondeu-me que apenas um. Após o relato de que os indivíduos não se 

ressentiam disso, questionei se, na opinião dela, os pacientes sabem o que é o PSF. 

 

A maioria não. Eu acho que junta a forma do médico atender e o paciente. 
Porque eles já chegam querendo... é isso. Já chegam querendo ir para o 
especialista. Num... num... não sei. Não tem essa cultura também de PSF. 
Até porque... eu não sei se é o paciente... que já quis... Não sei se é o ovo 
ou a galinha: ou se é do médico que já acostuma a população assim ou se 
já é a população que quer o médico assim. (Entrevista 4). 

 

Se o campo da ESF é passível de alterações? Possivelmente sim. Mas para 

tal, há que se permitir aos sujeitos a visão de um novo horizonte. Sobre isso falou 

uma das entrevistadas. 

 

A comunidade quer alguém que dê aquilo que, que ela peça. Independente 
de precisar ou não. Mas, quando surge alguém que é resolutivo, que 
estabelece o vínculo... que cria aquele vínculo, que é resolutivo... eles vão, 
automaticamente, com passinhos de formiguinhas, é... mudando a 
mentalidade deles. É um trabalho muito, muito difícil, a longo prazo. E que a 
gente vai vendo os resultados aos poucos. Que dá muito trabalho. Não é 
fácil [...] A comunidade vai aprendendo aos pouquinhos a diferença do 
médico que dá aquilo que ela quer ou dá aquilo que ela precisa. (Entrevista 
2.3). 
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Os relatos denotam que a estrutura do campo não se constrangeu diante da 

edição de um instrumento legal. Este não foi capaz de mudar uma ordem 

preestabelecida que, ao mesmo tempo em que dá seguimento ao modelo médico 

hegemônico, não logrou alterar a ideia introjetada e institucionalizada que a 

comunidade tem acerca da assistência à saúde. 

Se até o momento apresentamos considerações sobre o papel dos 

profissionais e da comunidade no campo, no próximo tópico abordaremos a Gestão 

como agente. 
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11 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E GESTÃO 

 

No caso do Brasil, a organização da assistência à saúde, contextualizada na 

primeira parte deste trabalho, mostra a coexistência de dois modelos 

conceitualmente contraditórios. Segundo Paim (2008), o modelo médico hegemônico 

e tampouco o modelo sanitarista são capazes de corrigir os problemas identificados 

na prestação da atenção, dentre os quais se destacam: “desigualdades no acesso 

aos serviços de saúde, a inadequação face às necessidades, a qualidade 

insatisfatória e ausência de integralidade das ações” (p. 555). O primeiro modelo, 

pelo fato de focar-se no atendimento da demanda espontânea e o segundo, por 

prover a assistência a demandas ainda não percebidas (medicina preventiva). 

A proposta da ESF, portanto, veio com a perspectiva de suprir a dicotomia 

entre os modelos, à medida que conseguiria unir as especificidades de ambos. Mas, 

de acordo com o que foi apresentado até o momento pelo grupo entrevistado, os 

resultados não foram os esperados. Esta constatação reforça as afirmações de 

Lobato e Giovanella (2008) acerca dos sistemas de saúde: eles são complexos, 

muito mais conflituosos do que consensuais; e dependem, ao mesmo tempo em que 

resultam, das demandas e exigências da sociedade. No campo da saúde, as autoras 

mencionam como atores fundamentais o governo e a comunidade. 

Paim (2008) amplia a discussão e ressalta que o modelo médico 

hegemônico – cuja assistência baseia-se em serviços/atenção especializada 

destinados àqueles que buscam espontaneamente os serviços de saúde – é o mais 

conhecido e prestigiado por agentes diversos: categoria médica, mídia, classe 

política e a própria população acostumada à medicalização. 

Para agravar a situação há o “problema da não qualificação de profissionais 

médicos como generalistas” (GIOVANELLA e MENDONÇA, 2008, p. 621). O 

pequeno número de médicos que busca tal formação é explicado pelo baixo 

reconhecimento quando comparado aos especialistas; por uma reduzida oferta de 

campo de atuação para além do serviço público e que resulta em uma menor 

remuneração financeira. 

Nas seções anteriores discorremos sobre o papel da comunidade e dos 

médicos junto ao campo da ESF. Considerando a relevância da Gestão nesse 

processo, este também foi um tópico abordado nas entrevistas com o grupo. Em 

conformidade às normas infraconstitucionais editadas após a criação do SUS, 
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compete ao Poder Público Municipal a responsabilidade sobre as ações e serviços 

destinados à Atenção Básica à Saúde. Sendo assim, é ele que responde, 

majoritariamente, pela implementação da estratégia. 

A formulação de uma política pública e a sua execução são etapas distintas. 

Não há, necessariamente, a integração dos mesmos atores. Viana e Baptista (2008) 

chamam a atenção de ser o momento da implementação uma linha decisória. É aí 

que se define a real condição do sucesso da política; quais são os interesses dos 

diversos atores envolvidos e como organizar-se-á o campo de disputa. 

No município, após a implementação da ESF o que se viu foi uma 

descaracterização do modelo quando avaliado à luz dos instrumentos normativos. 

Aspectos como cuidado e vínculo com a comunidade, cumprimento de uma maior 

carga horária, trabalho em equipe foram abordados durante as entrevistas. Segundo 

a opinião do grupo, estes requisitos não são atendidos pela maioria da equipe 

médica. Trechos já transcritos retratam esta afirmação. A realidade percebida 

resultou em perguntas que não estavam inicialmente programadas. A intenção era 

compreender como o campo, ou melhor, como os agentes (enfermeiros, médicos, 

comunidade e gestão) movimentavam-se a partir do descumprimento da legislação 

pertinente. Incluía aí saber sobre o comportamento das enfermeiras, enquanto 

ocupando o cargo de gerentes das unidades, face à constatação do agir dos 

médicos. Também se havia algum tipo de aliança do grupo de enfermagem com a 

Gestão Municipal da ESF objetivando uma ação sobre o modus operandi 

(BOURDIEU, 1989) da classe médica. 

Na primeira entrevista, em uma unidade que sempre contou com 

profissionais do Programa Mais Médicos – atualmente trabalha a segunda médica 

cubana – questionei se já houve algum tipo de problema interno na unidade, de 

caráter insolúvel, que resultasse em um direcionamento à Gestão. “Nunca tive 

problema com a equipe. Assim... assim... médico... desobedecer ordens, assim, não 

[...] Que precisou chamar o superior, não”. 

Sobre esta unidade de saúde chamo a atenção para o trecho transcrito 

tópico Conceitos Essenciais: Cuidado e Vínculo, em que o profissional de 

enfermagem relata que a médica e ele compartilham a mesma maneira de pensar o 

cuidado. Esse sinergismo de ideias certamente contribuiu para um processo de 

trabalho mais harmonioso. 



 70  

No encontro com o grupo focal eu perguntei a uma das enfermeiras se em 

sua unidade havia embates e havia diálogo. 

 

Assim... É difícil ter um diálogo com uma pessoa que não está presente, 
né? [...] Tipo, me ligou ontem, quatro e meia, perguntando se tinha paciente 
para atender [...] eu não marco mais. Eu não agendo mais. Falei assim ó, e 
se tivesse também infelizmente num... quatro e meia da tarde? [...] O posto 
fecha às cinco. A gente chega às oito da manhã. Como é que vai deixar 
uma equipe... a recepção... todo mundo à disposição? Não vou... né? Então 
a gente tenta conversar... Mas aí sempre é: tá com a razão, tá com a 
razão... o importante é não deixar furo... tô com a razão. Entende? 
(Entrevista 2.1) 

 

Diante do exposto e já que o problema não foi resolvido no espaço da 

unidade, questionei se o fato foi levado à Coordenação Municipal da ESF e, em caso 

positivo, quais as medidas adotadas. 

 

Sim. Aí...eu... me sinto muito... como eu vou dizer? Sobrecarregada e 
injustiçada de certa forma, porque eu cumpro meu horário... eu tento fazer 
da melhor maneira possível... eu tento exercer da melhor maneira possível 
o que eu tenho que fazer [...] Mas aí, bem, você tem que dar falta [...] Aí eu 
fui falar: Olha, tão me cobrando um ofício dizendo o horário real que 
cumpre. Porque assina o ponto todo. [...] Tão me cobrando. Eu não vou me 
responsabilizar e nem vou ser prejudicada, porque eu tô cumprindo meu 
horário. – Pode fazer então – Fiz o ofício. Chamaram lá dizendo que eu 
estava fazendo um ofício reclamando dele. Quer dizer, eu fui cobrada de 
fazer o ofício, mas na verdade... É o que eu digo, gente será que essa 
responsabilidade toda é minha mesmo? Será que.. Quando é que vão 
chamá-lo e vão... vão... chamar ele para a responsabilidade dele, também? 
(Entrevista 2.1). 

 

Perguntei se algum dia fizeram isso. E a resposta foi: “Nunca. Nunca”. 

Ainda com o grupo focal, questionei a outra profissional se ela havia 

vivenciado alguma situação semelhante. 

 

Já vivi. O embate que eu vivi com o... o outro médico que eu trabalhava era 
a questão de horário também. Porque a Gestão [...] cobrava a mim, 
enquanto enfermeira para que eu cobrasse a médica com quem eu 
trabalhava. Que ela tinha que cumprir horário, que ela tinha que ficar na 
unidade de segunda a sexta-feira, sendo que ela só fazia três turnos de 
atendimento. E eu fui e conversei com ela. Olha, fulana, estão me cobrando 
que eu passe o horário seu real e os horários que você está na unidade. 
(Entrevista 2.2) 

 

Durante a conversa, segundo relatado na entrevista, a médica argumentou 

com a enfermeira que aquilo não seria uma atribuição da enfermagem. Desta 



 71  

argumentação resultou um posicionamento com respaldo na própria regulamentação 

da ESF. 

 

Depois desse atrito que eu tive, eu nunca mais... eu fiz um ofício justificando 
que eu não cobraria mais o horário dos profissionais de nível superior, 
embasado na 648

8
 [...] Eu só ficava é... controlando e gerenciando a 

questão de horário dos agentes de saúde e do técnico de enfermagem... 
Que realmente dentro da 648 é atribuição do enfermeiro... responsabilidade 
do enfermeiro. (Entrevista 2.3) 

 

Diante da exposição do fato ocorrido, eu fiz a seguinte pergunta: À medida 

que você se posicionou, que não cobraria, a instância superior cobrou? “Não [...] 

Continua da mesma maneira, ou até pior”. (Entrevista 2.3). 

Em outra unidade, a profissional estava comentando sobre a dificuldade de 

relacionamento do profissional médico com a equipe; em especial com os agentes 

comunitários de saúde. 

 

Ele nem fala com os agentes. Todo mundo... ninguém gosta... ninguém fala 
com ele [...] só que é muito ignorante. Só comigo que ele quebra um 
pouquinho. Então todo mundo vai por mim [...] Aí passou no concurso e 
entrou. A gente não vai falar mal, não vai tratar mal, acaba moldando. 
“xxxxxxx” (nome do Coordenador Municipal da ESF) falava comigo: vai... 
vai... vai moldando, porque não vai sair não”. (Entrevista 3). 

 

Observa-se que a própria Gestão, conforme demonstrado acima, apesar de 

ciente do comportamento ríspido do médico para com o restante da equipe, 

esclarece que ele não sairá do cargo e delega à enfermeira a responsabilidade de 

tentar “moldá-lo”. A Gestão, na realidade, delega a outrem uma função que é sua; a 

de implementar e gerir os programas e ações voltados à atenção básica à saúde nos 

quais os recursos humanos estão incluídos. A enfermeira, neste contexto, á apenas 

mais um profissional da própria ESF. 

Em outra parte há o relato que o profissional não participa das reuniões de 

equipe, não integra os eventos relacionados à promoção de saúde (por exemplo, 

palestras com a comunidade), não cria vínculo... Diante disso e sabendo que tais 

atividades integram o rol de procedimentos do modelo assistencial, perguntei se ela 

já havia levado o problema para a instância superior. “– Já!!! Nossa... todo mundo 

conhece!” 

                                                            
8
 Portaria 648/GM de 28 de março de 2006 aprovou “a Política Nacional de Atenção Básica, 

estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica para o 
Programa Saúde da Família (PSF) e o Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS)”. 
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Quando questionei sobre qual a orientação que a Gestão havia fornecido, 

ouvi: 

 

Que eu tenho que ir adequando... me adaptando... tentando moldar... 
tentando conversar... tentando, ajustando isso, porque você mudar a 
pessoa, não vai mudar. Só se ele pedir demissão... Então para se dar 
bem... isso que sempre ouvi... isso que eu sempre ouvi da gestão. 
(Entrevista 3). 

 

Decerto o posicionamento da gestão frente às demandas internas 

percebidas e transmitidas pela enfermeira, minimamente resultam em desânimo. 

Percebe-se que não há adoção, por parte do órgão municipal, de medidas que 

possam desestabilizar o status quo que vige no campo da ESF e que permite ao 

médico receber um tratamento diferenciado quando comparado ao restante da 

equipe. Sobre isso ela falou: 

 

Já tem praticamente um ano ou um ano e meio que nem isso eu tenho 
feito... de falar nem mais nada. Eu adotei isso na minha mente. Eu vou fazer 
meu trabalho aqui dentro [...] Eu já tive muitas situações que eu expus... 
como... de problemas... de coisas que... que eu venho me decepcionando... 
de falta de ajuda disso ou daquilo. E eu não recebi nada em troca, muito 
pelo contrário. (Entrevista 3). 

 

Os depoimentos do grupo reiteram o comportamento ou a postura da 

Coordenação da Atenção Básica, em que a ESF se integra, para com os 

profissionais médicos do programa. Em contrapartida, a conduta não se estende às 

demais categorias. Na Entrevista 4, entre mim e a entrevistada, houve o seguinte 

diálogo, após ter sido mencionada a baixa frequência da profissional: 

 

– A Gestão é ciente disso? A Gestão Superior? Da baixa frequência? 
– É. 
– ... 
– ... 
– Mas, por que? Que não batiam de frente? 
– Não sei. 
– Se isso fosse com você, bateriam de frente? 
– Com certeza. 
– Mas, por que? 
– Eu não sei. Esse é um mistério! 
– E se fosse com um agente de saúde, bateriam de frente? 
– Bateriam. Eu não sei. Antigamente, xxxxxxx (nome do Coordenador 
Municipal da ESF) falava na nossa cara que “enfermeiro, se precisar, vem. 
Fila, tem cem querendo entrar. Médico já é mais difícil”... Assim... Alguma 
coisa assim... 
– Acham... 
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– Já criava aquele estigma... Já rebaixava a pobre da enfermeira [...] E outra 
questão que sempre existiu muito aqui também é que eu não sei porque 
eles não chegam pro profissional e falam [...] por que você não tá vindo? 
Não. Fala com a enfermeira. Por que? Tudo vem pra enfermeira... 

 

Demonstrou-se, em passagens anteriores, que é rotineiro o cumprimento de 

uma carga horária diferenciada, quando se faz uma comparação entre o profissional 

médico e os demais profissionais. No entanto, parece que este fato não se restringe 

a São João da Barra. Embora a portaria inicial de criação do PSF definisse o 

cumprimento de uma carga horária semanal de quarenta horas para todos os 

profissionais da equipe de saúde da família, houve uma alteração desta 

regulamentação. Em agosto/2011, a Portaria nº 2.027 do Ministério da Saúde 

flexibilizou a carga horária apenas dos médicos. 

Em matéria publicada pela Fiocruz (JUNIA, 2011), o Ministério da Saúde (MS) 

se posicionou da seguinte maneira: “Entre o ideal e o real temos infelizmente uma 

diferença muito grande. A portaria não muda a realidade, ela reconhece a realidade”. 

Em uma outra parte da mesma matéria há a explicitação, também pelo MS, de qual 

realidade se faz menção: “A dificuldade de fixação de profissionais médicos no 

Sistema Único de Saúde e a realidade de multiplicidade de vínculos de trabalho dos 

médicos levou o Ministério da Saúde, de forma transitória, a editar a portaria, pois 

neste momento o ministério está debruçado no estudo e diálogo sobre estratégias 

para o provimento e fixação destes profissionais”. 

A medida, segundo publicado (JUNIA, op. cit.), trouxe discordância da 

Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde (CONACS) que se 

posicionaram claramente de forma contrária: “A proposta inicial é a ideal: que todos 

os profissionais tenham uma disponibilidade de trabalho de 40 horas para a ESF... 

Os enfermeiros são os primeiros a serem sobrecarregados, os agentes de saúde 

são os primeiros que ouvem as queixas da população. Acho que o governo não 

usou a solução mais correta, foi a mais conveniente para se adequar às 

reivindicações dos prefeitos e secretários que estão com problema sério por não 

acharem profissionais médicos que têm disponibilidade de 40 horas, por questões 

financeiras. Essa sobrecarga já existe há muito tempo, só que todo mundo fazia 

vista grossa. Então, ao invés de cobrar, isso foi flexibilizado”. 

Embora o MS tenha dito que a edição da portaria seria em caráter transitório, 

é importante lembrar que a reportagem da qual estamos falando é datada de 2011. 
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Àquela época, a situação relativa à problemática da carga horária já vigorava; 

mantém-se no ano de 2017. O conteúdo editado permitia uma alteração da carga 

horária, mas associava-a a uma redução proporcional na remuneração salarial. No 

entanto, o que ocorre atualmente no município é que, independente da carga horária 

efetivamente cumprida e/ou pactuada com a Gestão, os proventos são equivalentes 

ao especificado no edital do concurso para 40 horas semanais. 
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CONCLUSÃO 

 

A reestruturação do modelo de assistência à saúde, advindo com a 

implantação da ESF, trouxe a necessidade de uma reorganização dos atores 

envolvidos. Para auxiliar-nos na compreensão deste campo buscamos apoio em 

alguns autores. Em razão de ser a classe médica um elemento de interesse para 

mim por motivos já expostos, e também do novo modelo impactar diretamente o 

padrão de medicina hegemônica vigente no Brasil, entender as perspectivas 

possíveis e que envolvem o sucesso (ou não) da política de saúde proposta é 

fundamental. 

Bourdieu (1989), ao apresentar sua teoria sobre a organização do espaço 

social e a gênese das classes, traz elementos que ajudam a compreender muito da 

realidade mostrada pelo grupo durante as entrevistas. Segundo ele, as classes se 

organizam de uma maneira inconsciente, mas a partir de um saber consciente do 

espaço que lhes cabe na hierarquia do campo. Analogicamente, apropriando-me da 

composição de Chico Buarque, seria como “...É a parte que te cabe deste 

latifúndio...” (Funeral de um lavrador, 1968). 

A localização percebida do espaço devido é incorporada tacitamente. 

Estruturas objetivas que, ao serem incorporadas, tornam o campo organizado em 

uma escala hierárquica percebida como natural e, por conseguinte, improvável de 

questionamentos (BOURDIEU, op. cit.). Assim, no “latifúndio” da saúde, o 

posicionamento dos agentes e a parte que lhes cabe, encontra-se formalizado e 

socialmente aceito. 

Tomar consciência da sua posição permite à classe saber dos seus limites 

possíveis, tal qual permite às demais aceitar (ou não) determinadas condutas, 

posturas ou reivindicações. Saber-se integrante de uma classe dominante confere 

ao agente poder. O que Bourdieu (op. cit.) denomina de poder simbólico é não 

apenas a disposição da classe de continuar no topo da “escada”, mas ter esse poder 

reconhecido pelo meio social no qual ele se insere. Assim, é mais fácil explicar o 

domínio, uma vez que as ideias consensuais do coletivo já remetem à nomeação da 

superioridade hierárquica. Compete às demais classes, que se encontram em 

disputas por posições mais elevadas, desenvolverem instrumentos capazes de 

também terem sua simbologia de poder reconhecida. 
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As diversas etapas percorridas neste trabalho expuseram os 

comportamentos adotados pelos atores integrantes ou interligados à ESF (gestão, 

comunidade e equipe de saúde). Alguns pontos abordados conformam um traço 

marcante de uma determinada classe, a exemplo da conceituação do cuidado para a 

enfermagem. Por outro lado, a dificuldade em cumprir uma carga horária de trabalho 

de quarenta horas semanais se mostrou um aspecto comumente presente na classe 

médica, conforme citado pelo grupo da enfermagem. 

Esses e outros pontos podem ser analisados pela sociologia bourdieusiana. 

Naquele que discorre sobre a formação e trajetória dos profissionais de 

enfermagem, percebeu-se um certo desconforto ao falarem sobre a decisão de 

terem optado pelo concurso público no município de São João da Barra, motivados 

pela remuneração financeira. Por qual motivo? É fato que muitos se deslocaram de 

outros estados, sozinhos, para um lugar que não conheciam... Também, como 

abordado por uma das enfermeiras, a oferta de profissionais de enfermagem é maior 

que o quantitativo de empregos, principalmente no serviço público... Entretanto, 

houve a necessidade de justificar que, a despeito do salário equivalente ao do 

médico, existia o compromisso em aprender, em desempenhar funções da melhor 

forma possível etc. O habitus se faz aqui presente. O que conforma o inconsciente a 

partir de instrumentos que impõem determinadas formas de pensar e de agir; que 

caracterizaram específicas classes sociais. Assim, ganhar um salário equivalente ao 

do médico não integra o inconsciente. Há que justificá-lo. 

Em contrapartida, as categorias: atenção, cuidado e vínculo fazem parte do 

habitus da classe de enfermagem. Nota-se um discurso muito semelhante quando 

cada entrevistado expôs o que entendia do conceito. Na transcrição das falas 

percebe-se também que o grupo nota uma prática diversa entre os médicos com os 

quais atuam (ou na maioria deles). O resultado é que, em razão de práticas 

diferentes no processo de trabalho, dificilmente a equipe integrar-se-á de forma 

interdisciplinar, dentro da horizontalidade proposta pelo instrumento normativo da 

ESF. Acrescenta-se aqui que enquanto os profissionais de enfermagem possuem 

pós-graduação em área equivalente à saúde coletiva (cinco deles entre os seis 

entrevistados), entre os médicos isso não ocorre (dois deles, dentre todos os 

médicos citados pelo grupo). 

Retomando Bonet (2015), a criação de uma cultura epistêmica desenvolvida 

por cada ciência é transmitida através de uma maquinaria correlata, em que a 
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residência médica se inclui. O autor reforça que no campo da ESF, cuidado e 

vínculo são elementos fundamentais. Percebe-se aqui um impasse que pode 

impactar negativamente o sucesso do programa: ao mesmo tempo em que poucos 

profissionais optam pela residência médica na área, na opinião dos entrevistados, as 

faculdades médicas não formam profissionais para a prática generalista, mas sim 

com foco em uma especialização. Dentro do campo médico a hierarquização 

posiciona o especialista em um nível mais alto, quando comparado ao clínico geral. 

Esta discussão permeou a seção sobre cuidado e vínculo. 

O perfil dos profissionais médicos que integram a ESF em São João da 

Barra apresentado pelo grupo entrevistado mostra-se diverso entre os médicos 

brasileiros e os cubanos, sugerindo, a despeito da mesma categoria profissional um 

habitus diverso; possivelmente explicado pela nacionalidade. Historicamente, a 

classe médica no Brasil sempre teve a sua distinção reconhecida socialmente, 

dentro daquilo que Bourdieu (1989) apresenta como sistema simbólico. Ele explica 

que as profissões concedem ao trabalhador um determinado reconhecimento; uma 

titulação; um status; que se associa a maior ou menor reconhecimento social. Assim, 

 

O nome da profissão de que os agentes estão dotados, o título que se lhes 
dá, é uma das retribuições positivas ou negativas (do mesmo título que o 
salário) enquanto marca distintiva (emblema ou estigma) que recebe o seu 
valor da posição que ocupa num sistema de títulos organizado 
hierarquicamente e que contribui por este modo para a determinação das 
posições relativas entre os agentes e os grupos. Por esta razão, os agentes 
recorrem a estratégias práticas ou simbólicas tendo em mira maximizar o 
ganho simbólico da nomeação... (p. 148). 

 

O poder da classe médica no Brasil, em suas representações econômica, 

intelectual e política vem há muito se reproduzindo. Sempre que a movimentação do 

campo traz alguma ameaça à estrutura hierárquica vigente, buscam-se estratégias 

que impeçam uma reconfiguração. Essas estratégias visam à integração, mantendo-

os coesos e, consequentemente, mais fortes para reafirmar a ordem estabelecida. 

Um exemplo recente foi uma ação movida pelo Conselho Federal de Medicina 

(CFM) em 27/09/2017 contra a União, requerendo a suspensão parcial da Portaria nº 

2.488 de 2011 (que revogou a Portaria nº 648 de 28/03/2006), que estabelece 

diretrizes de atuação do enfermeiro junto à Política Nacional de Atenção Básica 

(PNAB). Esta portaria foi apresentada anteriormente no tópico A ESF em São João 

da Barra. Ela define não só as responsabilidades das três esferas de governo 
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(federal, estadual e municipal) como também normatiza as atribuições 

compartilhadas por toda a equipe e aquelas de competência de cada profissional. 

Segundo ela, compete ao enfermeiro ações de planejamento das atividades 

educativas junto à equipe e à comunidade; participar do gerenciamento de insumos 

da unidade e das ações dos ACSs; acolher os indivíduos e suas famílias; realizar 

consulta de enfermagem e, mediante o cumprimento de protocolos devidamente 

instituídos pela esfera pública, solicitar exames e prescrever medicações. Este 

último item é que está sendo discutido. Os demais não motivaram quaisquer 

questionamentos, já que não integram (e não há interesse de que venham a 

integrar) o habitus da classe médica. O argumento para a ação, segundo o CFM, é 

de que tais tarefas9 são atribuições exclusivas do médico. Reforçam, pois, seu poder 

e status profissional. 

Os diversos integrantes do campo da saúde movimentaram-se diante deste 

evento. O Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) emitiu nota repudiando a 

decisão e ingressou na justiça para tentar revertê-la. Também questionou ao 

Ministério da Saúde sobre a continuidade das ações desenvolvidas pela ESF sem a 

participação dos enfermeiros (FORMENTI, 2017). Várias manifestações ocorreram 

no âmbito dos Conselhos Regionais de Enfermagem (CORENs). 

Por outro lado, diante do evento ocorrido, o presidente do Conselho Nacional 

de Secretários Municipais de Saúde recomendou que os gestores públicos 

buscassem um acordo entre médicos e enfermeiros para não haver descontinuidade 

das ações em saúde. Já a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e 

Comunidade (SBMFC) posicionou-se preocupada com o impacto que isso 

ocasionaria à ESF (FORMENTI, op. cit.). 

O Ministério da Saúde emitiu e divulgou no Portal da Saúde, no dia 11 de 

outubro de 2017, Nota de Esclarecimento posicionando-se contrariamente à decisão 

da Justiça Federal de Brasília. Afirmou que ela impacta as ações da ESF em âmbito 

nacional. Defendeu a atuação dos enfermeiros, que têm um papel fundamental no 

                                                            
9 Em decisão liminar proferida pela 20ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, os 

enfermeiros ficaram proibidos de solicitar e interpretar exames relativos a alguns protocolos clínicos 
instituídos pelo Ministério da Saúde, tais como para doenças sexualmente transmissíveis e 
assistência ao pré-natal de baixo risco, coletar preventivo, solicitar mamografia e exames laboratoriais 
de pré-natal, e realizarem testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites. 
Após a Advocacia-Geral da União (AGU) ingressar com um recurso, o qual foi acatado pelo 

presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, os enfermeiros retomaram suas atividades 

plenas no atendimento aos pacientes do SUS até que ocorra o julgamento do mérito do processo. 
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cuidado em saúde e afirmou que solicitaria à Advocacia Geral da União (AGU) que 

recorresse da decisão. 

Não é possível precisar como se dará o desenrolar deste embate, mas sem 

dúvida ele retrata o jogo de poder. Enquanto a classe médica busca reiterar sua 

hegemonia, a dos enfermeiros quer garantir o espaço já conquistado e quem sabe 

ampliá-lo... 

A atual hierarquia no campo da ESF pode explicar as falas do grupo, quando 

se referiram ao comportamento da comunidade com relação ao 

atendimento/cuidado. Embora alguns pacientes se ressentissem e se queixassem 

da atenção recebida por parte do profissional médico, não se posicionavam de forma 

a questioná-lo. É uma postura socialmente aceita, institucionalizada. Tanto por parte 

do médico quanto por parte do paciente. Sobre isso uma das enfermeiras colocou: 

“... quando surge alguém que é resolutivo, que estabelece o vínculo [...] eles vão, 

automaticamente, com passinhos de formiguinhas, é... mudando a mentalidade 

deles” (Entrevista 2.3). 

A mentalidade a que ela se refere é aquela que, no inconsciente, conforma o 

médico atuando dentro da lógica hegemônica da biomedicina e não da ESF. Esse 

mesmo olhar que introjetou o médico numa escala hierárquica que o habilita a atuar 

seguindo uma lógica secular, está presente não só na comunidade, mas também na 

gestão. Os relatos demonstram que apesar das informações sobre o não 

cumprimento do horário do edital do concurso, da dificuldade de relacionamento com 

o restante da equipe, da não criação de vínculos com a comunidade, tudo 

devidamente repassado pelas enfermeiras à gestão, segundo elas nenhuma medida 

foi adotada. Este comportamento por parte da gestão mantém o status quo da 

categoria médica, bem como enfraquece a política da ESF no âmbito municipal. 

Finalizando este trabalho, ao mesmo tempo em que consigo perceber a ESF 

sob um novo olhar, tenho a consciência que muitos são os desafios da política de 

saúde proposta. É como se já não a vivenciasse há oito anos. É que a conhecia 

apenas como médica. A enfermagem me possibilitou este olhar. Ou melhor, as 

Ciências Sociais permitiram. Foi pelo curso que pude enxergar a enfermagem como 

agente atuante neste campo de disputa constante que é o da saúde. 

À medida que os textos se apresentavam (Nossa! Quantas foram as leituras 

de 2014 até aqui!!!) o pensamento se ampliava; novas reflexões surgiam... Ao sair 
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da parte que me cabe no “latifúndio da saúde”, hegemônica, central, devidamente 

posicionada e reconhecida, foi possível identificar os tantos “lavradores”. 

No ponto em que o campo se descortinou, a equipe de enfermagem foi 

fundamental para que eu percebesse os conflitos. Como falei, no tópico Minha 

Relação com o Campo, a minha pergunta inicial, meu incômodo, relacionava-se à 

existência de práticas tão distintas entre as unidades de ESF do município. Qual era 

o papel do médico diante desta constatação? O grupo, conjuntamente às infindáveis 

leituras (de forma alguma o adjetivo apresenta um tom pejorativo. Ao contrário, 

denota o quanto o aprendizado é infinito) projetou respostas possíveis. 

Em que pese a intenção do Ministério da Saúde em conformar uma nova 

modalidade de atenção, para além da medicalização e do foco na doença, a norma 

não muda as práticas sociais construídas e reproduzidas historicamente. Ela trouxe 

novos enfrentamentos entre as classes profissionais. No campo da ESF os 

enfermeiros, à despeito dos embates que viveram para se formarem como agentes 

relevantes, atuam no sentido de trazer esperança à proposta. Ao levarem o cuidado 

à comunidade assistida, motivam-na a também se enxergarem enquanto agentes. 

Como indivíduos que são. Vendo-se como particular, intencionarão que seus 

problemas e sua família sejam (re)conhecidos. Podem resistir à alcunha em que 

todos os homens são denominados de Seu João e as mulheres de Dona Maria. 

Deixam de ser mais um número nas estatísticas... 

Dito isso, os referenciais teóricos utilizados para pensar a ESF dão margem 

a muitas reflexões. Uma delas é que as relações entre os diversos agentes, 

apresentada pelo grupo de São João da Barra, reproduzam ou mimetizem embates 

também existentes em outras equipes, porém nem sempre possíveis de 

verbalização. Assim, este trabalho pode ser uma ferramenta para pensar o campo 

da saúde e auxiliar em novas pesquisas sobre o tema. 

Aqui se insere outra reflexão, sob uma nova perspectiva. A de pensar as 

classes profissionais a partir do estudo das elites: intelectuais, políticas e 

econômicas. Aliás, um espaço facilmente ocupado pela classe médica. Exemplo 

disso ocorre na dimensão política das Gestões Públicas, em que a maioria dos 

secretários municipais de saúde são médicos. Realidade que mostra o quão difícil é 

quebrar o ciclo da dominação simbólica (BOURDIEU, 1989). 

Em especial para o grupo que colaborou com a pesquisa e cujo olhar não se 

dá pelas lentes das ciências sociais, os argumentos aqui expostos podem auxiliar no 
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enfrentamento de desafios que existem e que ainda surgirão. Quando fiz a 

apresentação do estudo, expliquei que se tratava de um trabalho para fins 

universitários; que o foco era, pelo olhar deles, saber sobre a atuação do médico 

dentro da ESF, considerando a proposta do novo modelo de assistência à saúde. De 

fato, tudo verdadeiro. Mas não conversamos sobre qual era a minha questão; muito 

menos sobre quais referenciais teóricos eu utilizaria para aprofundá-la. Para aqueles 

que integraram o grupo e que tiverem interesse pela leitura deste trabalho, acho que 

se sentirão retratados em suas percepções e angústias. Será possível compreender 

que há uma explicação para a realidade que vivenciam, na qual também me incluo, 

e que ela não se dá apenas à medida das nossas práticas, mas resultam das mais 

diversas relações sociais. 
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APÊNDICE – QUESTIONÁRIO APLICADO 

 

Perfil 

 Nome 
 ______________________________________________________________ 

 Data de nascimento 
 ______________________________________________________________ 

 Sexo 
 ______________________________________________________________ 

 Cor 
 ______________________________________________________________ 

 Município/Estado de origem 
 ______________________________________________________________ 

 Município/Estado de graduação do curso de enfermagem 
 ______________________________________________________________ 

 Estado civil 
 ______________________________________________________________ 

 Se casado(a), casou-se antes ou depois do ingresso no emprego? 
 ______________________________________________________________ 

 A família é composta por quantas pessoas? 
 ______________________________________________________________ 
 
Trajetória profissional 

 Ano de formatura 
 ______________________________________________________________ 

 Ano de ingresso no PSF de São João da Barra 
 ______________________________________________________________ 

 Após formado(a), teve outro emprego até ingressar no PSF? Se sim, qual? 
 ______________________________________________________________ 

 Possui alguma pós-graduação? Se sim, qual? 
 ______________________________________________________________ 

 Após ingressar no município, já trabalhou em mais de um PSF? Se sim, em 
quais? 

 ______________________________________________________________ 

 Se sim, quanto tempo ficou em cada PSF? 
 ______________________________________________________________ 

 Há quanto tempo trabalha em seu atual PSF? 
 ______________________________________________________________ 

 Neste PSF, com quantos(as) médicos(as) já trabalhou? 
 ______________________________________________________________ 
 
 


