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“E aprendi que se depende sempre, de tanta, muita, diferente gente.  

Toda pessoa sempre é marca das lições diárias de outras tantas  
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que nunca está sozinho por muito mais que pense estar. É tão bonito  

quando a gente pisa firme. Nessas linhas que estão nas palmas de  

nossas mãos. É tão bonito quando a gente vai à vida. Nos caminhos  

onde bate bem mais forte o coração”.  
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Resumo 

 

Esta pesquisa de caráter qualitativo do tipo estudo de caso utilizando como categoria central da 

análise o conceito de cuidado e os elementos a ele articulados: acolhimento, 

vínculo/responsabilização, trabalho em equipe, pretende compreender de que maneira diferentes 

profissionais da Atenção Básica do município de Nova Friburgo, em seus processos de trabalho, 

apropriam-se de práticas que valorizam a produção de cuidado. 

 

Palavras-chave: atenção básica – cuidado – processo de trabalho 

 

Abstract  

 

This qualitative research study of a case study using as a central category of analysis the concept 

of care and the elements he articulated: host link / accountability, teamwork, aims to understand 

the way that different professionals for primary care in the city of Nova Friburgo, in its work 

processes, appropriate practices is that the production value of care. 

 

Key words: primary care - care - working process 
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1. Introdução 

 

O Sistema Único de Saúde é um grande complexo composto por vários elementos que ao 

compô-lo ratificam ou negam seus principios. Um desses elementos são os profissionais da saúde 

e seus processos de trabalho. O processo de trabalho em saúde está diretamente relacionado com 

as propostas de transformação do modelo de atenção e mudanças das práticas em saúde. 

Embora muitas sejam as Leis, Portarias e Regulamentações que o Ministério da Saúde 

tem publicado na intenção de reorganização dos serviços de saúde e com o objetivo de legitimar 

e colocar em prática os princípios que orientam o SUS: Universalidade, Equidade e Integralidade 

da atenção à saúde, nem sempre todos esses dispositivos são suficientes para garantir essa 

reorganização.  

A intenção é que tenhamos em todo o Brasil um sistema de saúde, capaz de garantir o 

acesso universal da população a bens e serviços que garantam sua saúde e bem-estar, de forma 

equitativa e integral.  

No entanto, a operacionalização dos princípios constitucionais do SUS para o dia-a-dia 

dos serviços, não é uma tarefa das mais fáceis, devido aos diversos “nós críticos” que se revelam 

no cotidiano das práticas e produzem barreiras que emperram a incorporação de um modelo de 

atenção baseado na integralidade das ações de saúde. 

Apesar dos avanços acumulados no que se refere aos seus princípios norteadores, 

diferentes autores Pinheiro (2004), Silva Jr (2001), Ayres (2004), Cecílio (1997), Franco e 

Merhy (2011) ainda consideram que a fragmentação da rede assistencial dificulta a 

complementaridade entre a rede básica e o sistema de referência; que ainda existe fragmentação 

do processo de trabalho e das relações entre os diferentes profissionais; além de uma precária 

interação nas equipes e despreparo para lidar com a dimensão subjetiva nas práticas de atenção, e 

tais fatores acabam se refletindo na qualidade dos serviços prestados à população. 

Entendendo que as dificuldades/desafios descritos acima também fazem parte da 

realidade do município de Nova Friburgo e reconhecendo que existe certo desencontro entre os 

arranjos institucionais criados pelas normas e decretos do Ministério da Saúde e as práticas 

efetivamente realizadas, nasceu o desejo de buscar compreender a dinâmica real de 



 

 

12 

 

funcionamento da rede básica no que ela produz de bom, ou o quanto ela se afasta 

espantosamente de muitos aspectos idealizados. 

Desta forma o tema central deste trabalho foi tentar identificar na rede de Atenção Básica 

do município como, a despeito de todas as dificuldades, alguns atores estabelecem novas 

práticas, produzem movimentos que muito se aproximam do ideal preconizado pelo Ministério 

da Saúde ou percorrem caminhos diferentes para tentarem superar esses “nós” do sistema e 

produzirem o cuidado. 

Mas antes para entender esses “caminhos” cabe aqui contextualizar os caminhos da 

pesquisadora e sua motivação neste trabalho. 

A partir da entrada da pesquisadora em uma equipe da Estratégia de Saúde da Família do 

Município de Nova Friburgo em 2008, e percebendo os muitos desafios presentes no cotidiano 

do trabalho, nasceu o desejo de realizar uma pesquisa que pudesse revelar como se dá a 

articulação da rede de Atenção Básica do Município e como os profissionais dessas Unidades em 

suas práticas diárias de trabalho se apropriam das dimensões do cuidado. Mas só o desejo não 

bastava.  

No entanto com a entrada ao mestrado de Saúde Coletiva e participação no Grupo de 

Estudos de Gerência e Ensino em Saúde (GEGES), foi possível a instrumentalização para 

responder as inquietações que buscamos sistematizar com este trabalho. Assim tentaremos 

compreender de que maneira diferentes profissionais da Atenção Básica do município de Nova 

Friburgo, em seus processos de trabalho, apropriam-se de práticas que valorizam a produção de 

cuidado.  

Não se trata, entretanto, de ver apenas como as estruturas estão dispostas, porque isso 

seria insuficiente para perceber os fenômenos subjetivos que se desenrolam nos processos de 

trabalho dentro das Unidades. Buscar-se-á enxergar para além do que está instituído, a fim de 

entender essa dinâmica.  

Sem a preocupação de traçar um ideal, a partir do que está prescrito nos documentos do 

Ministério ou na teoria, o trabalho pretende mostrar qual o esforço que os profissionais têm feito 

para inovar suas práticas e melhorar a qualidade do atendimento. 

Vale ressaltar que ao estudarmos duas Unidades de Atenção Básica do Município, não 

pretendemos captar todo o conjunto das relações do sistema de saúde local. Mas, analisando as 
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singularidades das relações dessa Unidade com a rede, poderemos construir conhecimento que 

dialoga de forma densa com a lógica do sistema de saúde do qual as unidades estudadas fazem 

parte, e, dessa forma, contribuir efetivamente para avanços nas práticas de atenção à saúde local. 

Como objetivos específicos o trabalho pretendeu descrever a estruturação das Unidades, 

caracterizar o perfil de formação e trajetória dos profissionais da Atenção Básica e compreender 

qual a percepção desses profissionais sobre a produção do cuidado em seus processos de 

trabalho. 

Para o alcance desses objetivos, o trabalho apoiou-se em alguns pressupostos: 

primeiramente que a produção do cuidado está intimamente ligada ao processo de trabalho, e 

este longe de constituir uma homogeneidade dentro de um mesmo sistema de saúde, vai sendo 

organizado e produz diferentes ações que são influenciadas pelas trajetórias de formação, pelos 

valores pessoais, subjetividades, objetivos e compromissos desses trabalhadores com os usuários.  

O outro pressuposto é que a equipe de saúde pode não estar produzindo o cuidado com a 

formalidade que os teóricos o conceituam, mas independentemente disso os trabalhadores da 

saúde desenvolvem atividades não institucionalizadas com os usuários no cotidiano. 

No primeiro capítulo iniciaremos a discussão retomando os desafios colocados pela 

Reforma Sanitária Brasileira e explicando sobre os modelos assistenciais de saúde para depois 

podermos entender sobre o papel estratégico da Atenção Básica na reorientação do modelo 

assistencial, apresentando uma comparação entre o que é preconizado nos documentos oficiais 

do Ministério da Saúde e o que encontramos no mundo real. 

Abordaremos, também, algumas discussões de diferentes autores que apresentam 

contradições entre o que está escrito nas leis e portarias e o que realmente acontece no dia-a-dia 

das Unidades de Saúde. Estes trabalhos certamente contribuem para a compreensão do campo 

estudado, já que retratam com mais semelhança “a vida como ela é”. Ressaltamos também as 

singularidades do processo de trabalho em saúde, suas características e implicação na 

transformação do modelo de atenção. 

No segundo capítulo apresentamos as categorias de análise que nortearam a interpretação 

das falas dos atores que participaram deste estudo. Utilizaremos o cuidado como categoria 

central de análise, entendido como parte constitutiva do conceito de Integralidade e os elementos 

a ele articulados: acolhimento, vínculo/responsabilização, trabalho em equipe. A complexidade 
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do cuidado estará traduzida a partir de seus significados nos discursos oficiais proferidos nas leis 

e portarias do Ministério da Saúde, assim como a partir da ótica dos debates promovidos pelo 

Laboratório de Pesquisas sobre Práticas de Integralidade em Saúde (LAPPIS) e pelo Grupo de 

Estudos de Gerência e Ensino em Saúde (GEGES) acerca do tema Integralidade. 

A prerrogativa para estas escolhas se dá pelo fato de que tais termos merecem ser 

discutidos e conceituados, já que serão responsáveis pela materialização das relações entre os 

sujeitos e a realidade que se apresenta e que se pretende analisar.  

Apesar de não ser uma pesquisa de caráter avaliativo a proposta de desenvolvimento do 

trabalho teve como elemento norteador o Círculo Hermenéutico Dialético e seu processo de 

construção e reconstrução da realidade. Os elementos que orientaram a trajetória da pesquisa 

serão abordados com mais detalhes nas concepções metodológicas da pesquisa.  

Ao entrarmos em contato com a realidade do campo, mostramos inicialmente a trajetória 

de construção da Atenção Básica no município de Nova Friburgo e depois, através das falas dos 

atores, apresentamos os resultados e discussões que caracterizam a percepção desses 

profissionais acerca de seus processos de trabalho na Atenção Básica do município e como eles 

ofertam o cuidado aos usuários. 

Este projeto foi aprovado pelo Comitê de ética do Hospital Universitário Antônio 

Pedro/UFF sob o CAAE: 05578913.7.0000.5243. 
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2. MarcoTeórico-Metodológico 

 

O caminho adotado para a construção do marco teórico-metodológico para análise das 

concepções e práticas dos atores no interior do sistema de saúde e seus efeitos na Atenção Básica 

foi sistematizado a partir de uma dimensão denominada por Pinheiro e Silva Junior (2008, p. 31) 

de “conhecimentos e práticas dos trabalhadores”, onde pode-se identificar a capacidade dos 

profissionais de produzirem práticas cuidadoras com acolhimento e desfragmentação do 

atendimento prestado, aqui apresentada sob alguns eixos orientadores, discutidos no referencial 

teórico e depois analisados à luz da realidade dos serviços. 

Através de um primeiro movimento de organização conceitual procedemos a uma revisão 

de literatura como um exercício de compreensão sobre o que já foi pesquisado sobre o cuidado 

na Atenção Básica, tendo para isso realizado um levantamento bibliográfico, por meio do 

método de pesquisa livre por palavras na base de dados Bireme. No levantamento foram 

utilizadas as palavras-chave: “atenção básica”, “cuidado” e “processo de trabalho”. Foram 

encontradas 549 relatos de casos, selecionamos 31 referências entre artigos com texto completo. 

A partir da leitura dos resumos e escolhendo como assunto principal a Atenção Primária à Saúde 

reduzimos nossas referências para 23 artigos com texto completo no período de 2006 a 2011, que 

serão citados ao longo do texto. 

A partir desse levantamento deparamos-nos com muitos trabalhos que buscam igualmente 

compreender os desafios da incorporação das dimensões que compõem o conceito da 

Integralidade: cuidado, acolhimento, vínculo, responsabilização e trabalho em equipe no 

cotidiano dos serviços.  

Selecionamos alguns autores que consideramos que mais nos ajudariam a entender a 

Atenção Básica e o cuidado nos processos de trabalho para fins desse trabalho.  

Em Silva (2006) cujo trabalho teve como objetivo compreender as práticas de 

integralidade no cotidiano de uma equipe de Saúde da Família (ESF) de Belo Horizonte, a autora 

percebe que no cotidiano os trabalhadores da ESF desenvolvem práticas permeadas de 

integralidade, embora elas não se apresentem, muitas vezes, com a formalidade que a 

organização e o discurso teórico determinam que deva ser. 
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Favoretto (2007), em sua narrativa na e sobre a Clínica na Atenção Primária, discute que 

o processo de construção de um saber e uma prática clínica integral se forma a partir da 

abordagem do sujeito em seu contexto e em suas relações intersubjetivas e que aponta para 

novos modos de pensar e agir a clínica que possibilitariam integrar as dimensões coletivas e 

individuais, os saberes técnico-científicos e práticos e a eficácia e a efetividade das ações em 

saúde. 

Já no trabalho de Mattioni; Budó
 
e Schimith (2011), a partir da análise dos dados, os 

autores afirmam que a efetivação da integralidade depende da construção de novas práticas, 

orientadas a um cuidado ampliado, exercido na perspectiva da complexidade dos usuários e de 

suas condições de vida. Os autores evidenciam a necessidade de realização de um esforço, que 

deve partir inicialmente dos trabalhadores e gestores da saúde, no intuito de viabilizar uma nova 

forma de organizar os serviços de saúde, estruturada a partir de um processo efetivo de educação 

permanente. 

Aliado a esta leitura agregou-se, para a construção da base teórica acerca dos conceitos 

que estruturam os processos de trabalho na Atenção Básica: cuidado, acolhimento, 

vínculo/responsabilização, trabalho em equipe,  textos de referências utilizados nas disciplinas 

do mestrado e nas discussões do Grupo de Estudo  de Gerência e Ensino em Saúde (GEGES). 

Consideramos que esta pesquisa pode contribuir para o campo, uma vez que o 

levantamento mostrou que, até o presente momento, só existe um estudo sobre o sistema de 

saúde do município de Nova Friburgo (Saippa Oliveira, 1998), o que confere relevância a nossa 

proposta. Além disso, saídas e soluções apontadas em estudos semelhantes não são 

generalizáveis, ou seja, nem sempre podem ser aplicadas ao município em questão. 
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Cap.1 Dos desafios da reforma sanitária ao papel estratégico da Atenção Básica na 

reorientação do modelo assistencial. 

"Há homens que lutam um dia e são bons.  

Há outros que lutam um ano e são melhores.  

Há os que lutam muitos anos e são muito bons.  

Porém, há os que lutam toda a vida.  

Esses são os imprescindíveis." 

Bertolt Brecht 

 

Antes de abordarmos o papel estratégico da Atenção Básica como reorientadora do 

modelo assistencial, chamamos atenção para o fato de que toda essa construção retoma os 

desafios estabelecidos a partir da Reforma Sanitária Brasileira: a saúde como direito de todos e 

dever do Estado, a democratização do acesso,  a universalização das ações, a descentralização, a 

determinação social do processo saúde-doença, a melhoria da qualidade dos serviços com  

adoção de um novo modelo assistencial pautado na integralidade e equidade das ações (Bravo, 

1996). 

Utilizando o conceito de Paim (1999), vemos que modelo assistencial consiste na 

organização das ações para a intervenção no processo saúde-doença, articulando os recursos 

físicos, tecnológicos e humanos, para enfrentar e resolver os problemas de saúde existentes em 

uma coletividade. Para este autor podem existir modelos que desenvolvam exclusivamente 

intervenções de natureza médico-curativa e outros que incorporem ações de promoção e 

prevenção; e ainda há modelos em que seus serviços simplesmente atendem às demandas, 

estando sempre aguardando os casos que chegam espontaneamente ou outros que atuam 

ativamente sobre os usuários, independentemente de sua demanda.   

Essa preocupação do MS com a reorientação do modelo assistencial data dos anos 70-80 

quando se percebe a ineficiência do modelo hegemônico que se apresenta de forma 

hierarquizada, centrado nos aspectos biomédico do adoecimento, fragmentador, centrado na 

doença (Silva Jr,1998) e que predominava no Brasil. No entanto a política de saúde do Brasil nos 

anos 80 seguiu uma trajetória paradoxal: de um lado inscrevia-se nos textos jurídicos-legais um 

modelo baseado na concepção universalizante, de outro, concretizavam-se práticas sociais 

caracterizadas pela exclusão social onde o acesso aos serviços é seletivo, em função das 
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diferentes inserções sociais, além de ser fixado na atenção médica (SILVA JR, 1998 e 

CAMPOS, 1992). 

No processo de reformulação de propostas de reorientação dos serviços apresentavam-se 

alternativas ao modelo hegemônico, pautadas nos princípios do SUS como os Sistemas Locais de 

saúde (SILOS), as cidades saudáveis e o movimento em defesa da vida, que na prática já 

transformavam a construção do modelo de atenção e a própria organização dos serviços de 

saúde, com foco na Atenção Primária e integral (SILVA JR, 1998). 

Em 2006 o Ministério da Saúde tenta mais uma vez institucionalizar a reorientação do 

modelo assistencial editando a Política Nacional de Atenção Básica e estabelecendo seu papel 

estratégico nesta reorientação. 

A seguir descrevemos o desenvolvimento teórico da Política de Atenção Básica conforme 

preconizada nos textos oficiais do Ministério da Saúde, sua construção, suas significações, seus 

princípios, diretrizes, seus conceitos estruturantes. Por outro lado, também abordamos algumas 

discussões de autores que nos deixam perceber que nem sempre o que está escrito nas leis e 

portarias ocorre de fato no dia-a-dia das Unidades de Saúde. Estes trabalhos tiveram grande 

relevância para esta pesquisa, visto que retratam com mais semelhança a “vida real”.  

  Consideramos que trazer essa perspectiva entre teoria e prática ajudou-nos em nossas 

discussões, especialmente no momento em que nos deparamos com as unidades estudadas, na 

entrada no campo, e colaborou na compreensão do modelo predominante no municipio, assim 

como os alcances e limites que ocorrem na rede de Atenção Básica do município de Nova 

Friburgo.  

 

1.1 Atenção Primária e Atenção Básica: Diversidade de significados e sentidos. 

Em revisão bibliográfica sobre as Redes de Atenção à Saúde, Mendes (2007) destaca que 

o termo atenção primária à saúde foi introduzido por White, Williams e Greenberg (1961), mas 

recebeu, ao longo do tempo, várias definições, a partir de categorias descritivas centrais que 

incluíram:  

  - Lalonde (1974): a atenção voltada à promoção da saúde e à prevenção das doenças;  

- Institute of Medicine (1978): um conjunto de atributos: acessibilidade, integralidade, 

coordenação, continuidade e transparência.  
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- World Health Organization (1978): o conjunto de serviços essenciais, acessíveis a 

indivíduos e famílias na comunidade a um custo que o país e a comunidade possam pagar; 

- Banco Mundial (1993): a oferta de uma cesta básica de serviços de saúde;  

- Unger & Killinsworth (1986): a atenção a pessoas pobres de regiões pobres, por meio 

de tecnologias de baixa densidade, a atenção primária seletiva; 

- Starfield (2002) propõe quatro atributos para Atenção Primária em Saúde (APS): o 

atributo do primeiro contato, o caráter coordenado ou integrador (seguimento ou continuidade do 

atendimento), o caráter amplo ou integral (oferta completa de serviços biopsicossociais, 

referência) e a "longitudinalidade" (vínculo no tempo).   

O primeiro contato é conhecido como porta de entrada, sendo de fundamental 

importância tendo em vista que a cada novo atendimento é necessário para um problema de 

saúde e que este ponto de entrada deve ser de fácil acesso é inerente à organização de serviços de 

saúde por nível de atenção.   

A acessibilidade é um elemento estrutural de fundamental importância para o uso de 

serviços de saúde em atenção primária (Cunha & Giovanella, 2011). A utilização do serviço vai 

depender do grau de acessibilidade da população em questão. 

Donabediam (2003) discute o conceito de acessibilidade: como a capacidade de produzir 

serviços e de responder às necessidades de saúde de uma determinada população. Refere-se às 

características dos serviços e dos recursos de saúde que facilitam ou limitam seu uso pelos 

usuários, ou quais os impactos que as características dos serviços exercem na capacidade da 

população de usá-los. 

A coordenação (ou integração dos serviços) implica que as unidades de atenção primária 

devem estabelecer arranjos para que o paciente receba todo tipo de serviço de atenção à saúde 

que necessite.  Pressupõe alguma forma de continuidade, seja por parte do atendimento pelo 

mesmo profissional, seja por meio de prontuários médicos, ou ambos, além do reconhecimento 

de problemas anteriores e novos. Inclui ainda o encaminhamento e acompanhamento do 

atendimento em outros serviços especializados (Starfield, 2002).   

A lista de serviços ou integralidade implica que as unidades de atenção primária devem 

fazer arranjos para que o paciente receba todos os tipos de serviços de atenção à saúde.  Isso 

inclui o grupo de serviços que a unidade oferece e encaminhamentos para consultas 
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especializadas (nível secundário), serviços terciários, internação domiciliar e outros serviços 

comunitários (idem, 2002).  

A longitudinalidade (ou vínculo no tempo) pressupõe uma relação pessoal de duração 

longa entre usuários e profissionais de saúde em suas unidades. Assim a unidade de APS é capaz 

de identificar a população adscrita, bem como os indivíduos dessa população, que deveriam 

receber atendimento na unidade, exceto quando for necessário realizar consulta especializada ou 

fazer um encaminhamento (idem, 2002). 

Tais atributos foram citados neste trabalho, pois são citados em vários documentos do 

Ministério da Saúde. Porém, parece-nos importante esclarecer que a discussão durante a pesquisa 

e elaboração desta dissertação sobre determinados conceitos será diferente da perspectiva do 

trabalho de Starfield (2002). A discussão de vínculo/responsabilização, por exemplo, está 

sobreposta à discussão de longitudinalidade, mas sob nosso ponto de vista não são conceitos 

similares, nem redutíveis ao mesmo significado.  

Comumente, os estudiosos da área sugerem três interpretações para a APS, conforme 

explicitado por Mendes (2002): a atenção primária seletiva; a atenção primária como o nível 

primário do sistema de serviços de saúde e como estratégia de organização dos sistemas 

nacionais de saúde. Este mesmo autor afirma que estas três abordagens são encontradas em 

vários países e podem conviver dentro de um mesmo país, como no caso brasileiro. A atenção 

primária seletiva designa um pacote de intervenções de baixo custo (também compreendida 

como uma cesta de serviços básicos selecionados), voltada à população em situação de extrema 

pobreza, no intuito de combater as principais doenças em países pobres. Esta concepção foi 

hegemônica durante a década de 1980 para agências internacionais como o Banco Mundial 

(Giovanella e Mendonça, 2008), que pode ser considerado o principal difusor das ideias de 

focalização e seletividade das ações dos governos no campo das políticas sociais, especialmente 

no setor saúde (Fausto e Matta, 2007). 

Os objetivos dos programas vinculados à concepção seletiva da atenção primária são 

restritos e voltados para as populações e regiões pobres, sendo oferecidos, exclusivamente, por 

meio de tecnologias simples, providas por pessoal de baixa qualificação profissional, não 

garantindo às populações o acesso aos outros níveis de atenção do sistema de saúde (Mendes, 

2002). A APS seletiva também tinha como objetivo estender a cobertura a partir da oferta de 
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ações de saúde simples e de baixo custo, principalmente em áreas rurais onde a população não 

tinha acesso ao sistema de serviços de saúde existente (Baptista, Fausto e Cunha, 2009). 

Giovanella (2008) complementa que a concepção de atenção primária seletiva 

corresponde a uma tradução restrita dos objetivos preconizados em Alma-Ata para a estratégia 

“Saúde para Todos no Ano 2000”. Esta concepção reflete também uma negligência e este embate 

entre a concepção seletiva e abrangente da atenção primária à saúde contribuiu para consolidar a 

diversidade de significados e sentidos adquiridos pela APS ao longo do tempo. 

A preferência brasileira pelo termo atenção básica pode ser atribuída ao contexto 

histórico internacional de difusão das propostas de ajuste fiscal do FMI e do Banco Mundial nos 

países latino-americanos, os quais mantinham a ênfase em programas de APS seletivos e 

focalizados, contrários aos princípios de universalidade e integralidade do SUS (Giovanella e 

Mendonça, 2008). Por sua concepção seletiva e por ser empregada pelos organismos 

internacionais de forma conservadora com enfoque nas doenças e em grupos populacionais 

específicos, o Ministério da Saúde resolveu criar a expressão “Atenção Básica” em substituição 

ao termo “Atenção Primária” para definir uma forma própria de organização dessa estratégia de 

atenção à saúde. 

Embora exista um conceito nacional que vem trazendo contribuições para a evolução 

conceitual e prática da APS mundialmente, identifica-se, nos mais de cinco mil municípios 

brasileiros, uma enorme gama de práticas sob a designação de Atenção Básica ou Saúde da 

Família, que pode ser vista como uma APS focalizada ou excludente acontecendo.  

 

1.2 A Política Nacional de Atenção Básica - Atributos em consonância com os princípios do 

SUS. 

Desde a conferência de Alma-Alma em 1978 a Atenção Básica em Saúde, como 

sinônimo de Atenção Primária em Saúde, vem sendo enfocada como um dos eixos de 

sustentação da organização dos sistemas de saúde em todo mundo. Idealizada como primeiro 

contato do usuário com o sistema de saúde vem sendo pensada, desde sempre, como um 

conjunto de ações indispensáveis para resolver grande parte dos problemas de saúde de 

populações circunscritas em espaços específicos. 
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Atenção Básica significa, uma combinação de ações, não só as destinadas a doenças e 

doentes, mas aquelas voltadas para a promoção da saúde e a proteção de riscos e agravos, bem 

como as que fortalecem as comunidades e permitem aos profissionais de saúde conhecer a 

população sobre seus cuidados e responsabilidade - como vivem, trabalham, adoecem e morrem, 

construindo vínculo e particularizando as intervenções junto aos indivíduos, os grupos sociais e 

as famílias (Haimann & Mendonça, 2005). 

É desenvolvida por meio do exercício de práticas de cuidado e gestão, democráticas e 

participativas, sob a forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios bem 

delimitados, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade 

existente no território em que vivem essas populações. (Brasil, 2007) 

Utiliza tecnologias de cuidado complexas e variadas que devem auxiliar no manejo das 

demandas e necessidades de saúde de maior frequência e relevância em seu território, 

observando critérios de risco, vulnerabilidade, resiliência e o imperativo ético de que toda 

demanda, necessidade de saúde ou sofrimento devam ser acolhidos. É desenvolvida com o mais 

alto grau de descentralização e capilaridade, próxima da vida das pessoas. (idem, 2007)  

Orienta-se pelos princípios da universalidade, da acessibilidade, do vínculo, da 

continuidade do cuidado, da integralidade da atenção, da responsabilização, da humanização, da 

equidade e da participação social. A Atenção Básica considera o sujeito em sua singularidade e 

inserção sociocultural, buscando produzir a atenção integral, por meio da promoção de sua 

saúde, da prevenção, do tratamento de doenças e da redução de danos ou de sofrimentos que 

possam comprometer sua autonomia. (idem, 2007) 

A Portaria MS n
o
 648/2006, que trata da Política Nacional de Atenção Básica, em seu 

capítulo 1, determina, dentre diferentes princípios, o acesso universal e contínuo, bem como a 

efetivação da integralidade das ações programáticas e demanda espontânea. 

De posse das concepções teóricas e determinações legais, bem como dos relatos dos 

sujeitos acerca da estruturação da assistência nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), é possível 

identificar questões sobre a ineficiência da programação das unidades ante os problemas reais 

das comunidades, seguindo a lógica verticalizada das suas ações. 
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1.3 Princípios e diretrizes da Atenção Básica em Saúde segundo o Ministério da Saúde:  

A Atenção Básica tem como fundamentos e diretrizes segundo o Ministério da Saúde 

(2006):  

• Ter território adscrito e responsabilidade sanitária sobre o mesmo, de forma a permitir o 

planejamento, a programação descentralizada e o desenvolvimento de ações com impacto na 

situação, nos condicionantes e determinantes da saúde das coletividades que constituem aquele 

território, sempre em consonância com o princípio da equidade;  

• Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, 

caracterizados como a porta de entrada aberta e preferencial da rede de atenção, acolhendo os 

usuários e promovendo a vinculação e corresponsabilização pela atenção às suas necessidades de 

saúde. O estabelecimento de mecanismos que assegurem acessibilidade e acolhimento pressupõe 

uma lógica de organização e funcionamento do serviço de saúde, que parte do princípio de que a 

unidade de saúde deva receber e ouvir todas as pessoas que procuram os seus serviços, de modo 

universal e sem diferenciações excludentes. O serviço de saúde deve se organizar para assumir 

sua função central de acolher, escutar e oferecer uma resposta positiva, capaz de resolver 

problemas de saúde e/ou de minorar danos e sofrimentos, ou ainda se responsabilizar com a 

resposta, ainda que ela seja ofertada em outros pontos de atenção da rede. A proximidade e a 

capacidade de acolhimento, vinculação e responsabilização são fundamentais para a efetivação 

da Atenção Básica como contato e porta de entrada preferencial da rede de atenção.  

• Adscrever os usuários e desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as 

equipes e a população garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do 

cuidado. A adscrição dos usuários é um processo de vinculação de pessoas e/ou famílias e grupos 

a profissionais/equipes, com o objetivo de ser referência para o seu cuidado. 

O vínculo, por sua vez, consiste na construção de relações de afetividade e confiança 

entre o usuário e o trabalhador da saúde, permitindo o aprofundamento do processo de 

corresponsabilização pela saúde, construído ao longo do tempo, além de carregar, em si, um 

potencial terapêutico. A longitudinalidade do cuidado pressupõe a continuidade da relação 

clínica, com construção de vínculo e responsabilização entre profissionais e usuários ao longo do 

tempo e de modo permanente, acompanhando os efeitos das intervenções em saúde e de outros 

elementos na vida dos usuários, ajustando condutas quando necessário, evitando a perda de 



 

 

24 

 

referências e diminuindo os riscos de iatrogenia decorrentes do desconhecimento das histórias de 

vida e da coordenação do cuidado. (BRASIL, 2006) 

• Efetivar a integralidade em seus vários aspectos, a saber: integração de ações 

programáticas e demanda espontânea; articulação das ações de promoção à saúde, prevenção de 

agravos, vigilância à saúde, tratamento e reabilitação e manejo das diversas tecnologias de 

cuidado e de gestão necessárias a esses fins e à ampliação da autonomia dos usuários e 

coletividades; trabalhando de forma multiprofissional, interdisciplinar e em equipe; realizando a 

gestão do cuidado integral do usuário e coordenando-o no conjunto da rede de atenção.  

A presença de diferentes formações profissionais assim como um alto grau de articulação 

entre os profissionais é essencial, de forma que não só as ações sejam compartilhadas, mas 

também tenha lugar um processo interdisciplinar no qual, progressivamente, os núcleos de 

competência profissionais específicos vão enriquecendo o campo comum de competências 

ampliando assim a capacidade de cuidado de toda a equipe. (idem, 2006) 

Essa organização pressupõe o deslocamento do processo de trabalho centrado em 

procedimentos profissionais para um processo centrado no usuário, onde o cuidado do usuário é 

o imperativo ético-político que organiza a intervenção técnico-científica. (idem, 2006) 

• Estimular a participação dos usuários como forma de ampliar sua autonomia e 

capacidade na construção do cuidado à sua saúde e das pessoas e coletividades do território, no 

enfrentamento dos determinantes e condicionantes de saúde, na organização e orientação dos 

serviços de saúde a partir de lógicas mais centradas no usuário e no exercício do controle social. 

Constatam-se nas múltiplas falas institucionais do MS na Política Nacional de Atenção 

Básica, os sentidos do cuidado e de seus conceitos articulados: acolhimento, vínculo, 

responsabilização, trabalho em equipe como instrumentos capazes de provocar mudanças na 

organização do processo de trabalho em saúde, no entanto, essa operacionalização é difícil e 

complexa, graças ao distanciamento entre a fala e a ação dos atores que realizam o trabalho em 

saúde, contribuindo para o desenvolvimento de intervenções fragmentadas e pouco efetivas e na 

maior parte do tempo focadas em doenças e doentes (Gondim, 2011). 
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1.4 Entre o real e o imaginário: o que está escrito nos textos oficiais sobre o papel 

estratégico da Atenção Básica e o que na prática ainda precisa ser superado. 

A arquitetura do processo de construção histórico da Atenção Básica no campo das 

políticas de saúde no Brasil, designada no discurso do gestor federal “como porta de entrada 

preferencial do SUS” teve suas primeiras concepções no marco dos anos 70-80 - como 

“cardápio básico de serviços e ações de saúde”; em seguida como “APS seletiva”- por meio de 

programas de extensão de cobertura para populações pobres em áreas de alta vulnerabilidade 

sócio-sanitária; se amplia e ganha visibilidade com o PACS e o PSF nos anos 90, e em 2006, se 

consolida nos moldes de “APS abrangente”, fundindo o PSF com o PACS em uma “estratégia 

centrada na saúde da família como modelo de Atenção Básica centro ordenador das redes de 

atenção no SUS” (BRASIL, 2006:2).  

Para o Ministério da Saúde (2006) embora incorpore elementos conceituais e teóricos da 

APS, diferencia-se da mesma por não se constituir em ação focal restritiva, conformada por um 

cardápio básico de serviços a serem ofertados a populações em situação de grande 

vulnerabilidade. Ao contrário, constitui-se a partir das críticas aos modelos iniciais do PACS e 

do PSF, e se expande como possibilidade de mudança no modelo assistencial vigente, 

assegurando o acesso às ações e serviços de saúde mais adequados e de qualidade para 

população brasileira. 

A despeito de a atenção básica não ser capaz de oferecer atenção integral, isoladamente, 

em todas as situações, ela pode dar conta de grande parte dos problemas e necessidades de saúde 

das pessoas e grupos populacionais, articulando diversos tipos de tecnologias, desde que tenha 

(ou construa) disposição e capacidade de identificar/compreender as variadas 

demandas/problemas/necessidades de saúde e de intervir nessas situações de forma resolutiva e 

abrangente. Entretanto para ser resolutiva, reconhecida e ter legitimidade, não pode ser o lugar 

onde se faz apenas promoção e prevenção no nível coletivo (embora sejam ações altamente 

necessárias), nem tampouco pode se restringir a realizar consultas e procedimentos (por mais que 

se constituam como ações obrigatórias e essenciais).  

No entanto o que se tem visto e se apontado nos estudos é que a rede básica de serviços 

de saúde não tem conseguido se tornar a “porta de entrada” mais importante para o sistema de 

saúde, e o usuário contrariando o modelo de reorganização dos serviços está sempre entrando 
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pela “porta errada”, tentando furar os bloqueios de todas as formas, acessando aos cuidados de 

que necessita por múltiplas entradas, tentando garantir alguma integralidade de atendimento por 

conta própria, na medida em que o sistema de saúde não consegue se organizar para isso (Cecílio 

(1997, 2012).  

A constatação é de que essa “porta de entrada” principal continua sendo os hospitais, 

públicos ou privados, através dos seus serviços de urgência/emergência e dos seus ambulatórios. 

Cecílio (1997) demonstra também que as Unidades de Atenção Básica não conseguem assumir 

efetiva responsabilidade pelos grupos de risco nas suas áreas de cobertura, nem conseguem dar 

resposta para as demandas por pronto-atendimento dessa população.  

Mais uma vez, em um de seus artigos mais recentes, Cecílio (2012) discute a promessa 

que nunca vira realidade de uma rede de atenção básica que seja resolutiva, qualificada, que 

cuide dos serviços e promova a vida em todas as dimensões, além de ser uma porta de entrada 

para o sistema nacional de saúde. 

O autor destaca os variados e complexos elementos, sem uma hierarquia e relação de 

causalidade entre eles, que parecem interagir e conspirar para transformar a rede básica 

idealizada no que o autor denomina de simples quimera. 

Dentre eles o autor cita a difícil fixação do médico e o seu não “encantamento” com o 

projeto de construção do SUS como política pública generosa e inclusiva; outro fator destacado é 

a eterna defasagem entre a oferta de serviços que, por mais que seja ampliada, parece nunca dar 

conta de uma demanda sem fim, que nos provoca e desafia. A percepção desta demanda 

interminável, pelos trabalhadores, aparece como impeditivo para que realizem o bom cuidado, 

causando sofrimento e frustração para aqueles alinhados com um projeto de SUS de qualidade.  

Essa “deformação”, na prática, de um conjunto de dispositivos pensados para melhorar a 

qualidade do atendimento, como, por exemplo, o acolhimento, uma estratégia pensada para abrir 

as portas das unidades, acolher as necessidades, produzir cuidado, em várias experiências têm se 

transformado em barreira para o acesso (Camelo e col., 2000, apud Cecílio 2012) e ainda surge a 

impotência das equipes de saúde diante dos “problemas sociais” que invadem suas agendas, etc. 

No trabalho de Giovanella et al. (2003) realizado em dez grandes centros urbanos 

analisando as USF/Unidades Básicas como porta de entrada do SUS as autoras sugerem a partir 

dos resultados que a constituição da Atenção Básica como porta de entrada do sistema de saúde, 
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possibilitando a continuidade do cuidado e garantindo acesso à atenção adequada, depende da 

criação de mecanismos de integração do sistema, do aumento da resolubilidade da Atenção 

Básica por meio de mecanismos de articulação dessa rede aos outros níveis de complexidade, da 

prestação de ações com enfoque coletivo e da articulação destas com as atividades clínicas. 

A Atenção Básica, portanto, não pode ser entendida apenas como porta de entrada do 

sistema, porque essa ideia caracteriza baixa capacidade de resolver problemas e implica 

desqualificação e isolamento, pois burocratiza a relação das pessoas com o sistema. Também não 

pode ser a sua única porta de entrada, porque as necessidades das pessoas se manifestam de 

maneira variável e precisam ser acolhidas. E não pode ser o único lugar de acolhimento, porque 

todas as partes do sistema precisam se responsabilizar pelo resultado das ações de saúde e pela 

vida das pessoas (Silva Jr; Alves, C., 2007).  

Esses mesmos autores consideram que a Atenção Básica deva se constituir em uma 

“porta aberta” capaz de dar respostas “positivas” aos usuários, não podendo se tornar 

simplesmente um lugar burocrático e obrigatório de passagem para outros tipos de serviços. 

Apesar dos investimentos crescentes na atenção básica, ainda se mantém o modelo 

assistencial em que a lógica da organização da atenção ainda parte muito mais dos 

procedimentos previamente definidos do que propriamente das necessidades de saúde 

apresentadas pela população em territórios específicos (Idem, 2007). 

Outro importante trabalho que aponta as fragilidades da Política de Atenção Básica é o 

estudo de Borges e Baptista (2010). As autoras recorreram tanto aos discursos sobre a atenção 

básica presentes em textos oficiais que tratam da política de atenção básica no Brasil (Brasil, 

1994, 1996, 1997, 1999, 2001, 2000a, 2000b, 2003, 2004, 2006a, 2006b, 2010; Levcovitz e 

Garrido, 1996), como em revisão da literatura acadêmica que produziu análises sobre a 

implementação da política, em especial os resultados dos estudos de avaliação realizados no 

âmbito das pesquisas de Linhas de Base incentivadas pelo Programa de Expansão da Estratégia 

de Saúde da Família;
 
e ainda de outros estudos de análise da política (Bodstein, 2002; Castro, 

2009; Souza, 2002; Viana e Dal Poz, 2005).  

Um dos problemas apontados decorre de aspectos da organização e da gestão do sistema: 

as dificuldades para referenciar usuários a partir da atenção básica; a pouca institucionalidade 

dos processos de planejamento e programação, e do uso de sistemas de informação; insuficiência 
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de oferta de atenção especializada, produzindo filas de espera; e baixa governabilidade sobre 

serviços especializados sob gestão estadual (Giovanella et al., 2009). 

Um importante constrangimento à política de ABS, imposto pelo próprio governo, no 

campo dos recursos humanos, foi a restrição, por legislação federal, dos gastos com pessoal nas 

três esferas de governo, que gera vínculos precarizados (Escorel et al., 2007; Machado, 2006; 

Rocha et al., 2008; Tomasi et al., 2008, apud Borges e Baptista 2010)  

Para os autores deveria também haver um maior investimento numa formação 

profissional e numa cultura de trabalho que valorizasse a dimensão relacional, o estabelecimento 

de vínculo e a valorização do contexto comunitário. O modo hierárquico da divisão do trabalho 

produz reflexos na relação do usuário com a equipe de saúde, prejudicando o alcance da 

integralidade da atenção. 

Igualmente preocupante é a corrente de interpretação da ABS como 'medicina dos pobres' 

- cuidados simplificados e de baixo custo. A permanência desse discurso refere-se não apenas a 

um imaginário, mas a situações concretas de diversos municípios brasileiros. 

Para que uma mudança efetiva do modelo assistencial ocorra, impõe-se enfrentar um 

processo efetivo de transformação no campo da saúde, principalmente no que diz respeito ao 

processo de trabalho. Dessa forma consideramos que seja de grande importância resignificar tal 

processo. Ou seja, parece-nos que seja necessário mudar a finalidade do mesmo, centrando nos 

seguintes aspectos: produção do cuidado, na perspectiva de estímulo a maior autonomia do 

sujeito, orientada pelo princípio da integralidade e requerendo, como ferramentas, a 

interdisciplinaridade, a intersetorialidade, o trabalho em equipe, a humanização dos serviços 

(acolhimento e escuta), a produção de cuidado e a criação de vínculos usuário-profissional-

equipe de saúde.  
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1.5 O processo de trabalho em saúde na Atenção Básica  

Como veremos ao longo do texto vários autores apontam para a intimidade dos processos 

de trabalho em saúde como instância fundamental para realização da Integralidade (Schraiber; 

Mendes-Gonçalves, 2000; Merhy, 2000; Campos, 2003; Cecílio, 2001; Silva Jr. e col, 2007; 

Pinheiro; Mattos, 2006; Teixeira, 2007; Teixeira e col, 1998). 

Reconhecemos os avanços obtidos e o esforço de muitos municípios em superar o 

modelo de saúde centrado na doença e em práticas, predominantemente curativas. Essa 

organização tem como objetivo reorganizar o processo de trabalho em saúde na atenção básica e 

discutir produção do cuidado em saúde. Em especial na Atenção Básica, faz-se necessário 

realizar uma análise crítica das práticas de saúde, sua estruturação, finalidades, dimensão do 

alcance de suas ações, para quem estão voltadas, e qual a concepção saúde-doença dos agentes 

do processo de trabalho ao lidar com o objeto de sua intervenção.  

Para Peduzzi (1998) o processo de trabalho em saúde está diretamente implicado com as 

propostas de transformação do modelo de atenção, seja no contexto mais imediato do modelo 

tecno-assistencial, seja no contexto mediato da política de saúde, em particular, das políticas de 

recursos humanos em saúde. Segundo a autora as pesquisas sobre essas propostas têm chegado a 

conclusões semelhantes: de que ainda existe a predominância da abordagem individual e clínica 

às necessidades de saúde, centrada de forma segmentada nos indivíduos, nos saberes 

tecnológicos e nas instâncias de atenção médica. E que existe uma necessidade premente de 

superação desse modelo assistencial pela articulação de intervenções de diferentes naturezas, 

com destaque para a participação do usuário e dos agentes do trabalho. 

Franco e Merhy (1999) defendem a ideia de que mudanças nos processos de trabalho 

definiriam o perfil da assistência existente. Isto porque a cada momento o profissional de saúde 

faz opções de adesão ou resistência a um dado modo de organização do trabalho o que resulta na 

articulação ou não dos seus saberes e práticas e acaba sendo um dos fatores para se alcançar ou 

não a tão almejada integralidade das ações (Peduzzi, 1998). 

O processo de trabalho em saúde não segue um padrão, pois as práticas de cuidado se dão 

pela singularidade de cada um. As regras ditadas para o funcionamento dos Programas nas ESF 

(Estratégias de Saúde da Família), por exemplo, influenciam a atividade dos trabalhadores, 

dentro de limites muito restritos, pois quando estes se encontram em situação de trabalho, na 
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relação com o usuário, ele próprio em ato, no seu processo de trabalho, é quem define como este 

cuidado se realiza. Assim, a capacidade dos níveis gestores em influenciar a ação cotidiana de 

cada trabalhador é reduzida, e muito diferenciada (Franco & Merhy, 2011) 

No entendimento do processo de trabalho em saúde, Pires (2000) afirma que: 

“o trabalho em saúde é um trabalho da esfera da produção não material, que se 

completa no ato de sua realização. Não tem como resultado um produto material, 

independente do processo de produção e comercializável no mercado. O produto 

é indissociável do processo que o produz; é a própria realização da atividade (p. 

85)”. 

 

Para Merhy (1995), o processo de trabalho em saúde é sempre relacional, está fundado 

numa intensa relação interpessoal, dependente de vínculo entre os envolvidos, para a eficácia do 

ato. Pela sua natureza dialógica e dependente, constitui-se também num processo de ensino-

aprendizagem. É um serviço que se realiza com base numa intersecção partilhada entre o usuário 

e o profissional, onde o primeiro deve ser visto também como sujeito, e não como objeto desse 

processo. Torna-se, assim, um co-partícipe do processo de trabalho e, quase sempre, um co-

responsável pelo êxito ou insucesso da ação terapêutica. 

O processo de trabalho em saúde possui uma dimensão cooperativa, que integraliza a 

ação e complementa o processo de produção; e uma direcionalidade técnica, que diz respeito aos 

conhecimentos científicos e ao uso de tecnologias. 

Merhy
 
(1997) também afirma que 

“as especificidades do trabalho em saúde demarcam um campo específico das 

práticas, sendo que estas se desenvolvem em um espaço de encontro e de 

intervenção denominado de espaço intercessor, enquanto espaço onde se 

processa a produção de ações de saúde e onde cada trabalhador potencialmente 

pode decidir coisas, ou seja, exerce um certo autogoverno (Merhy, 1977, p 29)”. 

 

O processo de trabalho na Atenção Básica  possui características específicas e especiais 

que incluem o conhecimento do território, o reconhecimento das necessidades de saúde da 

população, o vínculo do profissional com a comunidade, a responsabilização com os resultados e 
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com a continuidade da assistência, que permitem ao profissional estar mais próximo à realidade 

do usuário e, portanto, o torna capaz entender o que realmente motivou o usuário a procurar o 

serviço.  

Outro ponto de destaque em relação ao processo de trabalho na Atenção Básica é a 

constituição de equipes multiprofissionais e transdisciplinares como estratégia para alterar o 

modo de organização desse processo, posição que é defendida por Pires (2000) que diz que “é 

preciso pensar e propor formas de organização do trabalho que tenham um impacto na qualidade 

da assistência e, ao mesmo tempo, considerem a possibilidade da realização de um trabalho 

interdisciplinar, criativo e integrador da riqueza da diversidade de formação dos profissionais da 

saúde. Um trabalho que possibilite a satisfação pessoal e a integração do potencial humano do 

trabalhador, com vistas a superar a realidade majoritária do locus do trabalho com deformidade”. 

Santos (2012), em pesquisa com objetivo avaliar a rede de unidades básicas de saúde em 

Salvador (BA), com foco no princípio da Integralidade, revelou a fragilidade da Atenção Básica, 

principalmente em relação ao contexto político e das condições de trabalho. Ainda identificou 

que as práticas profissionais fizeram diferença, sendo um possível espaço para o início das 

mudanças necessárias na Atenção Básica, dependendo de investimentos por parte dos gestores.  

Podemos perceber que existem várias abordagens do processo de trabalho em saúde que 

tomam o cuidado como categoria estruturante. Dentre elas há momentos de aproximação e 

distanciamento entre os autores, no entanto todos convergem quando se trata de destacar a 

importância que o desenho dos processos de trabalho assume para o êxito da Atenção Básica.  
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Cap. 2 O Cuidado como categoria central de análise 

 

“Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, 

Muda-se o ser, muda-se a confiança; 

Todo mundo é composto de mudança, 

Tomando sempre novas qualidades”. 

Luís de Camões 

 

Como vimos no capítulo anterior o processo de trabalho em saúde está diretamente ligado 

à produção do cuidado e implicado com as propostas de transformação do modelo de atenção, 

atuando também como dispositivo de superação dos entraves apontados nas discussões do 

capitulo 1. Mas afinal, de que cuidado estamos falando?  

Dada a complexidade do termo cuidado, neste trabalho utilizaremos as interpretações 

realizadas por diversos autores que trabalham com o tema. A partir do estudo de tais 

interpretações pudemos entender como o cuidado tem sido produzido pelos profissionais das 

Unidades de Atenção Básica de Saúde do município de Nova Friburgo. 

Para Gondim (2011) constata-se nas múltiplas falas institucionais uma dificuldade na 

operacionalização do cuidado, dado o afastamento existente entre as falas dos representantes da 

gestão, os profissionais, os usuários e suas relações com a realidade do cotidiano dos serviços. 

Esse distanciamento se dá, também, entre a fala e a ação dos atores que realizam o trabalho em 

saúde, contribuindo para o desenvolvimento de intervenções fragmentadas e pouco efetivas, na 

maior parte do tempo focadas em doenças e doentes (Gondim, 2011). 

Conill (2004) numa revisão sobre os métodos empregados por diferentes pesquisas cujo 

foco era a Integralidade, descreve as dimensões atribuídas a este princípio nas pesquisas, tais 

como: cuidado pessoal e familiar completo; cuidado contínuo; cuidado coordenado; primeiro 

contato; vínculo; caráter completo das ações; promoção; prevenção; atenção médica completa; 

articulação das ações; e cuidado individual. Destaca-se nessas pesquisas analisadas pela autora 

que a maioria tinha como unidade de análise a atenção básica. 

http://pensador.uol.com.br/autor/luis_de_camoes/
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Desta forma a escolha do cuidado adotado neste estudo como uma das dimensões da 

Integralidade e como categoria central de análise, deu-se em virtude do entendimento de que essa 

categoria teria de levar em consideração o contexto local, ou seja, apreender da realidade os 

elementos que pudessem nos dar um panorama da Integralidade na rede de unidades básicas de 

saúde, interrogando os modos como são produzidas as ações de saúde e como estão organizados 

os processos de trabalho e as instituições responsáveis por essa produção. Para isso se faz 

necessário entender e contextualizar o conceito de cuidado que servirá de base para nossas 

discussões.  

Ayres (2004) define cuidado como:  

“o desenvolvimento de atitudes e espaços de genuíno encontro intersubjetivo, de 

exercício de uma sabedoria prática para saúde, apoiado nas tecnologias, mas 

sem deixar de resumir-se a ela a ação de saúde”. 

 

O cuidado passa a ser visto como uma dimensão do trabalho em saúde e alteridade que 

faz uma mediação entre o uso de tecnologias e a construção de intersubjetividades para tecer a 

integralidade. Dessa forma se revela como um fio condutor da construção da Integralidade na 

atenção à saúde, em seus sentidos mais amplos, como local de encontro de sujeitos com 

necessidades e capacidades, onde fluxos de interação possibilitem o acesso às várias alternativas 

de solução de problemas e à construção de vínculos e de responsabilidades mútuas (Pinheiro, 

Ferla, Silva Junior, 2004). 

Para Merhy (1998) e Ayres (2004) a prática e o desenvolvimento da “tecnologia” do 

cuidado são necessários para a tentativa de inversão do modelo hegemônico e é sintetizado por 

Ayres como: “uma categoria reconstrutiva, isto é, como uma construção filosófica que busca 

refletir de modo simultâneo crítico e propositivo, acerca das possibilidades de reorganização das 

práticas de saúde”.  

Cuidar requer promover relações de acolhimento, postura dialógica, singularização dos 

procedimentos e consideração do sujeito em sua situação existencial-social-comunitária. O 

cuidado se desenvolve a partir de uma relação terapêutica que se estabelece de forma negociada, 

e com produção de sentido compartilhado para os envolvidos (Ieso et al,pg 195, apud Pinheiro e 

org. 2012).  
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Segundo Ayres (2011), o cuidado torna a atenção à saúde integral e humanizada, trazendo 

à tona sujeitos onde antes havia objetos; de promoção de diálogo e de agregação onde antes 

havia monólogo e fragmentação. 

 A partir da análise de Silva Jr. e Mascarenhas (2004) sobre os conceitos articulados da 

Integralidade, o cuidado aparece como intercessão de alguns dispositivos que o disparam: 

acolhimento, vínculo, trabalho em equipe.  Dessa forma não há como se pensar o cuidado sem 

relacioná-lo às idéias de: conhecimento sobre o território; interrelação usuário-profissional; 

acolhimento; escuta qualificada; responsabilização; continuidade da atenção; e resolubilidade.  

Após a sistematização, escolhemos o conceito de cuidado de Silva JR. e Mascarenhas 

(2004) como referência central em nossa pesquisa. A partir dessa relação do cuidado, faremos 

uma breve conceituação dos outros dispositivos disparadores do cuidado: acolhimento, 

vínculo/responsabilização e trabalho em equipe. 

 

2.1 Acolhimento 

Acolhimento é um dos dispositivos disparadores de reflexões e mudanças a respeito da 

forma como se organizam os serviços de saúde, é capaz de provocar mudanças significativas 

especialmente na melhoria da relação entre profissionais e usuários, facilitando a formação de 

vínculos entre eles (Franco et al, 1999; Franco et al 2004; Takemoto; Silva, 2007), aumentando a 

resolutividade do cuidado e a satisfação do usuário (Silva Jr. e Mascarenhas (2004), Gomes e 

Pinheiro (2005). Em Mascarenhas (2003) o acolhimento é pensado nas seguintes dimensões: 

como postura, como capacidade de escuta qualificada, como princípio de reorientação de 

serviços e como mecanismo de ampliação/facilitação do acesso. 

O acolhimento como postura se concretiza na construção de redes de conversações 

capazes de construir vínculos, pressupõe uma atitude da equipe de comprometimento em receber, 

escutar e tratar de forma humanizada os usuários e suas necessidades. Por meio de uma relação 

de mútuo interesse entre trabalhadores e usuários, como técnica instrumentaliza a geração de 

procedimentos e ações organizadas. Tais ações facilitam o atendimento na escuta, na análise, na 

discriminação do risco e na oferta acordada de soluções ou alternativas aos problemas 

demandados. Como reorientação dos serviços possibilita que se analise o processo de trabalho 

em saúde com foco nas relações e pressupõe a mudança da relação profissional/profissional e 
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profissional/usuário e sua rede social levando ao reconhecimento do usuário como sujeito e 

participante ativo no processo de produção da saúde (Mascarenhas, 2003). 

Silva Jr. e col. 2003 destacam que o acolhimento não pode ser confundido com recepção, 

ou mesmo com pronto-atendimento, como se chega a considerá-lo em situação descrita por 

Teixeira (2003). É no contínuo da interação entre usuários e serviços de saúde, em todas as 

oportunidades em que se faça presente a possibilidade de escuta do outro, que se dá o 

acolhimento, o qual deve ter entre suas qualidades essa capacidade de escuta. 

Silva Jr. (2001, p.91), sintetiza e define acolhimento como o tratamento humanizado de 

toda a demanda; dar reposta aos demandantes, individuais ou coletivos; discriminar riscos; gerar 

informação que possibilite a leitura e interpretação dos problemas e a oferta de novas opções 

tecnológicas de intervenção; pensar a possibilidade de construção de projetos terapêuticos 

individualizados. 

O acolhimento, como estratégia para reconfigurar o processo de trabalho nas Unidades 

Básicas, pretendia, segundo Malta et al. (1998): melhorar o acesso dos usuários aos serviços de 

saúde; humanizar as relações entre profissionais de saúde e usuários; aperfeiçoar o trabalho em 

equipe, com a integração e a complementaridade das atividades exercidas por cada categoria; 

aumentar a responsabilização dos profissionais de saúde em relação aos problemas concretos 

vividos pelos usuários em seu contexto existencial e elevar os coeficientes de vínculo e confiança 

entre eles. 

Para que o acolhimento atue efetivamente como mecanismo de ampliação/facilitação do 

acesso não são suficientes ações normativas, burocráticas nem discursivas. Ou seja, requer um 

conjunto de ações articuladas, envolvendo usuários, trabalhadores e gestores, pois a implantação 

do acolhimento dificilmente se dá apenas a partir da vontade de um ator isolado. 

Diversos autores têm discutido a importância da escuta e atenção às necessidades dos 

usuários, dentre eles destacam-se Franco et al (2004), que apontam o acolhimento como a 

diretriz operacional fundamental para a inversão do modelo tecnoassistencial no SUS. Tal 

diretriz sustenta-se em pilares como a garantia da acessibilidade universal e a qualificação das 

relações, na qual escuta e atenção às necessidades são fundamentais ao processo para que o 

serviço ofereça uma resposta sempre positiva aos problemas apresentados pelos usuários. 



 

 

36 

 

Teixeira (2005) propõe a discussão do “acolhimento dialogado” como técnica de 

conversa, com características peculiares e norteadas por principios éticos, passível de ser 

realizada por qualquer profissional em qualquer momento do atendimento. 

A proposta é conceber a ação na perspectiva mais humana, evitando sua interpretação 

exclusivamente tecnicista, e valorizar todas as demandas individuais. 

Trata-se, neste caso, da atenção dada às pessoas que diariamente recorrem às unidades de 

saúde com uma necessidade imediata e, pela limitação do acesso, não conseguem atendimento 

agendado. Elas, então, são acolhidas, desde que sua demanda seja avaliada como importante e 

factível. 

Considerando os estudos sobre o modo de produção do cuidado realizados por Merhy 

(1997) e Merhy e Franco (2003), o acesso estaria relacionado ao processo de trabalho, já que o 

trabalho multiprofissional, centrado nas tecnologias leves, que acolhe, estabelece vínculos, tende 

a aumentar a capacidade de atendimento de uma equipe e/ou Unidade de Saúde e a ser mais 

resolutivo, impactando positivamente no acesso aos serviços.  

A experiência de acolhimento relatada por Franco, Bueno e Merhy (1999) demonstra um 

aumento significativo no desempenho profissional e, consequentemente, o acesso a uma Unidade 

Básica de Saúde (UBS), provocado pela reorganização do processo de trabalho.  

Não utilizaremos a categoria acesso para análise neste estudo visto que para refletirmos 

sobre a mesma seria imprescindível realizarmos entrevistas com usuários para conhecer seu 

ponto de vista. Ainda assim, faremos uma breve discussão sobre a correlação acolhimento e 

acesso a partir de um estudo recente de Brehmer Verdi (2010). 

O referido estudo, realizado em cinco UBS da rede municipal de saúde de um município 

de grande porte do estado de Santa Catarina, apontou que o cotidiano das Unidades Básicas de 

Saúde revelou, nas percepções de seus protagonistas, um acolhimento aos usuários 

fundamentado, basicamente, em uma estratégia técnica de recepção, triagem e encaminhamento. 

Contrapondo-se a este perfil, configura-se um discurso consoante com os princípios da 

Política Nacional de Humanização para um acolhimento ideal. Gestores e trabalhadores 

compreendem o proceso de acolher como uma premissa do novo modelo de atenção à saúde. 

O acolhimento apresentou-se com duas faces opostas e destoantes: no discurso, o 

reconhecimento do direito à saúde, e na prática, o descumprimento desta garantia constitucional. 
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Estas situações configuram o cotidiano das UBS e são pouco questionadas e discutidas, bem 

como o papel do Estado diante da garantia deste direito, fato que torna naturais a desigualdade e 

a exclusão. Para as autoras ficou claro que a preocupação com a qualidade da escuta, presente 

nos discursos, distancia-se substancialmente dos modos como os sujeitos descrevem a 

organização do acolhimento no cotidiano dos serviços de saúde. 

Santos e Assis (2006) reforçam que acolhimento e vínculo têm relações estreitas com 

consequente ampliação dos laços relacionais e desenvolvimento de afetos. A unidade de saúde 

passaria então a organizar sua demanda, de acordo com suas necessidades e prioridades, e não 

pela ordem de chegada, evitando, desta forma, filas e perda de tempo. 

. 

2.2 Vínculo/Responsabilização 

 

Na proposta da Atenção Básica um aspecto relevante na organização do processo de 

trabalho diz respeito à diretriz do vínculo, ou melhor, a adscrição de usuários a determinada 

equipe de saúde, que é responsável pelo cuidado oferecido a um conjunto de população 

(Campos, 1992:133-213). 

A ideia de vínculo remete a algumas práticas e atitudes fundamentais para a realização do 

cuidar: abrir mais espaço para os usuários como verdadeiros sujeitos, e não como objetos de 

intervenção; mais continência e continuidade no serviço às diferentes demandas de indivíduos e 

comunidades; promover um efetivo envolvimento de profissionais e usuários ou comunidades 

com os processos de cuidado. Aqui, mais uma vez, é fazer mais e melhor do que já sabemos 

fazer, mas também fazer diferente, ou talvez compreender de outra forma esse fazer. É 

necessário rever a ideia de sujeito que está na base dessas apostas (Ayres, 2001). 

Não podemos pensar em vínculo como escolha individual, seja de profissionais ou de 

populações e indivíduos usuários de serviços. Precisamos pensar em vínculo como a construção 

de oportunidades de encontros menos ou mais capazes de favorecer intersubjetividades mais 

ricas, plurais e produtoras de compartilhamentos. (Ayres, 2009) 

Merhy (1997) infere que a ideia de vínculo deveria nos levar a pensar sobre a 

responsabilidade e o compromisso. Estabelecer vínculos está ligado a desenvolver relações tão 

próximas e tão claras, que nos sensibilizamos com todo o sofrer do outro e nos sentimos também 
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responsáveis pela vida e pela morte do paciente. Daí a necessidade de realizarmos intervenções 

que não sejam burocráticas, nem impessoais. 

O vínculo e a responsabilização são abordados por Silva Júnior e Mascarenhas (2004) 

como o atar, o comportamento de se ligar, de se enlaçar, de se comprometer com os outros, de 

responder a suas necessidades, de forma responsável, com a ampliação dos laços relacionais e, 

consequente, desenvolvimento de afetos e potencialização do processo terapêutico. 

De acordo com Franco e Merhy (2005), o desafio que se coloca aos que trabalham com 

saúde, é o de construir processos de produção da saúde que sejam capazes de se firmar com 

novas referências para os usuários, dando-lhe segurança de que um modelo centrado nas 

tecnologias leves, mais relacionais tenha a potência de cuidar tal como ele imagina e deseja. 

O modo de operar o cotidiano do trabalho reproduz no dia-a-dia uma atenção centrada em 

procedimentos, orientada pelas racionalidades corporativas das profissões, distanciada das 

singularidades do usuário e com pequeno envolvimento com o resultado final do seu trabalho 

que é o de produzir saúde. 

Para Nascimento et al (2010) o vínculo guarda uma estreita relação com a capacidade que 

o outro tem de usufruir da condição de sujeito ativo nas decisões acerca de sua vida. O 

estabelecimento do vínculo entre os profissionais de saúde e os usuários do sistema estimula o 

autocuidado e a autonomia da equipe, além de favorecer a participação dos usuários durante a 

prestação do serviço, contribuindo para o aumento da eficácia das ações de saúde.  

Essa forma singular de cuidar- com vínculo- remete também à responsabilização para 

com o usuário, o que fortalece a relação e o uso de tecnologias leves no processo de trabalho, 

conduzindo a maiores ganhos de autonomia do usuário para viver a vida (Merhy e Chakkour, 

1997). O vínculo implica em mudança de paradigma, pois, ao implementar mudanças que 

resultem num novo processo de trabalho, tendo como foco o sujeito, a tendência é o resgate do 

espaço de trabalho como lugar de sujeitos” (Camargo Junior. et al., 2006 p.227).  

Para que o binômio vínculo/responsabilização se concretize, faz-se necessária a presença 

de um profissional com visão sistêmica e integral do indivíduo, família e comunidade, um 

profissional capaz de atuar com criatividade e senso crítico, mediante uma prática humanizada, 

competente e resolutiva, que envolve ações de promoção, de proteção específica, assistencial e 

de reabilitação. Um profissional capacitado para planejar, organizar, desenvolver e avaliar ações 
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que respondam às reais necessidades da comunidade, articulando os diversos setores envolvidos 

na promoção da saúde. Para tanto, deve realizar uma permanente interação com a comunidade, 

no sentido de mobilizá-la, estimular sua participação e envolvê-la nas atividades. 

Franco, Bueno e Merhy (2003), ao discutirem sobre responsabilização, abordam que cada 

equipe de saúde é responsável por um conjunto de problemas muito bem delimitados e pelo 

planejamento e execução de ações capazes de resolvê-los, o que ocorreria por meio da 

vinculação de cada equipe a certo número de pacientes previamente inscritos, do atendimento de 

certa parcela da demanda que espontaneamente procura a unidade, bem como da 

responsabilidade em relação aos problemas coletivos. 

Responsabilizar-se, enfim, é reinterpretado como o contrato embutido no conceito de 

vínculo, certo contrato em que se explicita um determinado projeto terapêutico que se quer 

trabalhar, um “[...] contrato de cuidados, de direitos e deveres do paciente/família e da equipe 

de saúde” (Campos, 1994, p. 63), considerando os elementos técnicos, o acesso, o intercâmbio 

possível usuário/serviço e o potencial de produção destes. 

De certa forma, o conceito de responsabilizar-se desencadeia uma revisão crítica dos 

principios do SUS. Nesse sentido Merhy (1997) faz uma reflexão das diferentes e violentas 

formas de “desrespeito” ao direito à saúde, tanto pelos serviços privados como pelos públicos, 

desresponsabilizando-se dos problemas e do fazer saúde. Este último é realizado de forma 

velada, utilizando, muitas vezes, a própria questão técnica para justificar a negação do acesso aos 

que não pertencem à área de abrangência da unidade de saúde. 

A responsabilização pela produção do cuidado é também um dos instrumentos e 

dispositivo do Sistema Único de Saúde (SUS) para a mudança do modelo assistencial. Para 

Starfield (2004, p. 366), a essência da responsabilização é a “[...] disponibilidade de 

informações a respeito de problemas e serviços anteriores e o reconhecimento daquela 

informação, na medida em que está relacionada às necessidades de atendimento”. 

A responsabilização na perspectiva das práticas de saúde individuais e coletivas é dirigida 

à produção de responsabilização clínica e sanitária e de intervenção resolutiva, tendo em vista as 

pessoas, como um caminho para defender a vida. Reconhece-se que sem acolher e vincular não 

há produção desta responsabilização nem otimização tecnológica das resolubilidades que 
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efetivamente impactam os processos sociais de produção da saúde e da doença (Franco; Bueno; 

Merhy, 1999). 

O vínculo também pode ser pensado em termos de longitudinalidade, na instituição de 

referência terapêutica e na responsabilidade em articular ações. Essa articulação deve ser 

também pensada dentro das equipes, não só numa relação profissional-usuário, mas também na 

relação entre os profissionais, ou seja, no trabalho em equipe. 

  

2.3 Trabalho em equipe 

 

No processo de organização das ações e dos serviços das Unidades Básicas de Saúde 

(UBS) – com ou sem Estratégia de Saúde da Família– gestores e trabalhadores se deparam com 

uma questão fundamental: a composição de um trabalho coletivo e a presença do denominado 

“trabalho em equipe”. 

Trabalho em equipe de modo integrado significa conectar diferentes processos de 

trabalhos envolvidos, com base em certo conhecimento acerca do trabalho do outro e valorizando 

a participação deste na produção de cuidados; é construir consensos quanto aos objetivos e 

resultados a serem alcançados pelo conjunto dos profissionais, bem como quanto à maneira mais 

adequada de atingi-los (Ribeiro et al., 2004). 

O trabalho em equipe tem como objetivo a obtenção de impactos sobre os diferentes 

fatores que interferem no processo saúde-doença. Pressupõe uma ação interdisciplinar que 

possibilite que a prática de um profissional possa se reconstruir na prática do outro, ambos sendo 

transformados para a intervenção na realidade em que estão inseridos e com a busca do 

entendimento e do reconhecimento recíproco de autoridades e saberes e da autonomia técnica 

(Araújo e Rocha, 2007). 

O trabalho em equipe na atenção básica é um pressuposto institucionalmente reconhecido 

e recomendado nos documentos-base para a Estratégia de Saúde da Família (Brasil,1997). 

Na área da saúde, são identificadas, comumente, duas modalidades de trabalho em 

equipe: a que se caracteriza como agrupamento, em que ocorre a justaposição de ações, onde os 

saberes não dialogam ou, quando o fazem, seu movimento é apenas de soma de disciplinas para 

dar conta de um problema que exige diferentes olhares. A segunda modalidade tem sido 



 

 

41 

 

considerada mais profícua para o alcance da inter e da transdisciplinaridade, sobretudo porque a 

comunicação entre os profissionais faz parte do cotidiano do trabalho e os agentes desenvolvem 

articulações das intervenções por meio da mediação simbólica. Essa articulação se refere à 

recomposição de processos de trabalho distintos e, portanto, a consideração das conexões e 

interfaces existentes entre as intervenções técnicas de cada área profissional, bem como a 

manutenção das respectivas especificidades (Peduzzi,1998). 

Nesse trabalho Peduzzi destaca que a fragmentação do processo de trabalho no contexto 

das equipes de saúde são dificilmente favorecedoras das articulações das ações executadas por 

profissionais de diferentes áreas e da qualidade de comunicação entre os agente, e são mais 

favorecedoras da simples agregação de trabalho. 

“Em certas situações parece haver certo deslocamento entre o discurso sobre o 

trabalho em equipe, que parece ser idealizado e retórico, e o plano prático das 

múltiplas ações e dos variados agentes, onde não parece haver relações e 

conexões concretas” (Peduzzi, 1998, p.163). 

 

Para a autora a noção de equipe transforma-se em símbolo mítico do ideal de prática em 

saúde, ou em solução mágica e apaziguadora dos conflitos entre as diferentes áreas profissionais. 

“Como se simplesmente trabalhar junto já gerasse um trabalho diferente e 

produtivo na direção que os profissionais almejam. Como se o trabalho em 

equipe fosse um achado interessante da experiência, mas não um princípio 

organizador do trabalho coletivo” (Idem, p.195). 

Posto que o trabalho coletivo se efetiva pelos processos de comunicação e 

estabelecimento de um projeto assistencial comum, é fundamental as equipes investirem na 

institucionalização de espaços coletivos, sobretudo para a explicitação das relações de poder e 

dos conflitos que permeiam suas atividades (Peduzzi,1998; Fortuna, 1999; Fortuna et al, 2005). 

Silva Junior et al (2005) também defendem que dispositivos como reuniões de equipe 

com discussão de casos numa perspectiva interdisciplinar, atividades de educação permanente e 

a avaliação sistemática do processo de trabalho oferecem insumos para consolidação de 

propostas inovadoras de trabalho em equipe. 
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O discurso de que o trabalho em equipe é necessário e essencial para se garantir a boa 

qualidade do cuidado e a defesa de que uma concepção ampliada do cuidado necessita que 

diferentes saberes sejam utilizados para a compreensão dos múltiplos determinantes o processo 

saúde-doença também são falas recorrentes nos trabalhos que abordam o tema.  

Entretanto Martins (apud Dalla Vechia, 2012) afirma que, apesar dos muitos esforços 

individuais e coletivos para se garantir mudanças na organização do trabalho e nas relações 

interprofissionais, para que o trabalho em equipe se realize com sucesso, ainda são muitos os 

desafios para a superação da lógica fragmentária e especializada dos modelos e práticas que 

atingem o dia-a-dia dos trabalhadores de saúde. 

De posse de todas as definições dos autores acima citados, foi elaborado um quadro 

(apêndice I) com um resumo dessas categorias que serviu para nos orientar no processo de 

construção e análise das entrevistas.  
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3. CONCEPÇÃO METODOLÓGICA DA PESQUISA 

 

O presente trabalho caracteriza-se como uma pesquisa social de abordagem qualitativa do 

tipo estudo de caso. O enfoque qualitativo foi escolhido em função do desenho da pesquisa que 

contempla poucos sujeitos/processos investigados, no entanto, se perde em amplitude ganha em 

profundidade dos aspectos estudados. O método qualitativo enfatiza as particularidades de um 

fenômeno em termos de seu significado para o grupo pesquisado. O “universo” em questão não 

são os sujeitos em si, mas suas representações, dessa forma pretende-se conhecer, compreender e 

avaliar como esses profissionais lidam com as questões da prática clínica, desvelando suas 

visões, conhecimentos, atitudes e valores. Incorpora deste modo a questão do significado e da 

intencionalidade como inerentes aos atos, às relações e às estruturas sociais.  

Dentro da perspectiva social, o estudo de caso foi escolhido como desenho de pesquisa 

por ser mais frequentemente utilizado para análise das experiências dos serviços (Deslandes, 

2008) e, como Stake (2000, apud Deslandes 2008) afirma, volta a atenção para a possibilidade de 

se construir o conhecimento a partir da singularidade de um caso. Devido a sua principal 

característica que é a ênfase em compreender o que está acontecendo a partir da perspectiva do 

participante ou dos participantes do estudo (Yin, 2005) é um tipo de estudo adequado para 

investigar problemas práticos nesse caso como os profissionais da atenção básica em seus 

processos de trabalho produzem o cuidado.  

Considerando a escolha da abordagem qualitativa, optamos pela Metodologia Interativa 

que segundo Oliveira (2005) é, um processo hermenêutico-dialético que facilita entender e 

interpretar a fala e depoimentos dos atores sociais em seu contexto [...] em direção a uma visão 

sistêmica da temática em estudo.  

O principal instrumento de pesquisa dessa metodologia é a técnica do Círculo 

hermenêutico-dialético, que é focada na consistente revisão de literatura pertinente ao tema em 

estudo. Assim, é com base nessa revisão de literatura, que se estabelecem a(s) categoria(s) 

teórica(s) e as categorias empíricas que vão subsidiar a categorização e análise dos dados.  
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Sendo a Metodologia Interativa um processo dialético e sistêmico, é passível de 

mudanças segundo o contexto em que se trabalha, por isso utilizou-se como instrumento para 

coleta de dados a técnica do Círculo Hermenêutico-Dialético (CHD) por permitir um 

procedimento metodológico bastante dinâmico, em constante interação entre os profissionais e o 

pesquisador através do vai-e-vem para interpretações e reinterpretações sucessivas (dialética) da 

realidade que leva à produção de novos conhecimentos. Através do contínuo vai-e-vem, é 

possível se chegar o mais próximo possível da realidade, chamada de "consenso" pelos autores 

Guba e Lincoln (1989, apud Oliveira, 2005). 

O Círculo Hermenêutico Dialético (CHD) prevê observação e entrevistas. As primeiras 

entrevistas são menos estruturadas, permitindo que o respondente fale livremente sobre o 

serviço. Mas à medida que as entrevistas vão sendo realizadas, a análise permite que sejam 

identificadas questões expressas nas entrevistas seguintes, de modo que, cada vez mais, as 

entrevistas se estruturem sem deixar de permitir que todos os entrevistados possam lançar novas 

questões se assim o desejarem. Foi então construído um roteiro prévio de entrevista que, por 

conta da adoção da perspectiva do CHD,  foi sofrendo alterações, já que  a cada entrevista foi 

feita uma síntese provisória que agregou valor para a entrevista seguinte. 

As entrevistas segundo Deslandes (1994) constituem-se nos procedimentos mais usuais 

no trabalho de campo para que o pesquisador busque obter informações contidas na fala dos 

atores sociais. Não significa, de modo algum, uma conversa despretensiosa e neutra, uma vez 

que se insere como meio de coleta dos fatos relatados pelos atores, enquanto sujeitos-objeto da 

pesquisa que vivenciam uma determinada realidade que está sendo focalizada. 

As entrevistas semiestruturadas foram realizadas com os profissionais de nível superior 

de duas equipes de Unidades Básicas escolhidos a partir de critérios pré-determinados e que 

aceitaram participar da pesquisa. Ao todo oito profissionais foram entrevistados. As entrevistas 

foram agendadas previamente de acordo com o dia, hora e local marcados pelos próprios 

entrevistados. Foram gravadas e em seguida ouvidas, a fim de introduzir no círculo hermenêutico 

questões/assuntos para as próximas entrevistas. As primeiras entrevistas foram mais curtas e as 

últimas mais longas, pois estas contemplaram quase a maioria dos assuntos introduzidos no 

círculo. 
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Para descrever a estruturação das Unidades e o processo de trabalho das equipes 

tomaremos como objeto de análise o projeto político-institucional de saúde do município, 

apreendido através da análise documental (plano municipal de saúde) e entrevistas com 

informantes-chave da gestão (coordenador da atenção básica e do PSF, auxiliar administrativo e 

chefe do posto) e as observações realizadas no próprio campo.  

Conforme afirma Deslandes (1994), o trabalho de campo é fruto de um momento 

relacional e prático: as inquietações que nos levaram ao desenvolvimento da pesquisa e que 

nasceram no universo do cotidiano. O que atrai na produção do conhecimento é a existência do 

desconhecido, é o sentido da novidade, o confronto com o que nos é estranho. Mas como 

profissional da rede estava muito impregnada pelo serviço e as coisas já não eram tão estranhas e 

desconhecidas assim, então tentei entrar no campo não achando que tudo que ia encontrar servia 

para confirmar o que eu considerava saber, ao invés disso fui compreender o campo como 

possibilidade de novas revelações e procurei me empenhar em gerar conhecimento para mim 

como pesquisadora e profissional da rede, para os outros profissionais e até para gestão, mas ao 

mesmo tempo sem querer reduzir a pesquisa à denúncia. 

Outra articulação que teve de ser estabelecida, diz respeito à relação entre a 

fundamentação teórica do objeto a ser pesquisado e o campo que pretende explorar.    

Foi importante construir uma base teórica para olhar os dados dentro de um quadro de 

referências, pois permitiu ir além do que nos estava sendo mostrado. Conforme Cardoso (1986, 

apud Deslandes,1994) afirma que “por melhor que seja a captação da realidade vivida, faz-se 

necessário um compromisso teórico-metodológico e a ênfase nesta dimensão nos permite fugir 

do chamado mito da técnica”. A fim de compreender o cotidiano do processo de trabalho na 

Atenção Básica em relação aos elementos estruturais da Atenção Básica utilizamos as seguintes 

dimensões de análise: cuidado, acolhimento, vínculo/responsabilização e trabalho em equipe 

conforme definições resumidas no Quadro 1(Apêndice 1), objetivando assim analisar a produção 

do cuidado em saúde nas UBS do municipio de Nova Friburgo. 

Na primeira ida ao campo foi explicada para as chefias das Unidades a proposta do 

trabalho e dentro da lógica de multiprofissionalidade, tempo do profissional no serviço e o tipo 

de vínculo que possuía já consegui estabelecer os possíveis atores que participariam das 

entrevistas.  A partir daí, com a informação sobre os horários de seus atendimentos nas 
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respectivas unidades, foi elaborado um cronograma de visitas, para a realização de entrevistas 

com cada profissional, apresentando a proposta do estudo e verificando a disponibilidade para 

conceder a entrevista. A fim de que houvesse uma melhor interação com os sujeitos envolvidos, 

a entrada no campo foi iniciada com a apresentação e assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE), antes do início das atividades propostas, de um breve resumo sobre 

o trabalho com o intuito de explicar os motivos da pesquisa, a justificativa da escolha do 

entrevistado, a garantia de anonimato e sigilo e também mostrar-lhes que sua participação e 

contribuições serão fundamentais para o desenvolvimento da pesquisa. 

Nos encontros iniciais houve preocupação com o estabelecimento de clima agradável, 

com possibilidade de diálogo, onde os profissionais eram esclarecidos sobre os objetivos da 

pesquisa e as possíveis repercussões favoráveis que advinham do processo investigativo. Como 

afirma Deslandes (1994) é preciso termos em mente que a busca das informações que 

pretendemos obter está inserida num jogo cooperativo onde cada momento é uma conquista 

baseada no diálogo que foge à obrigatoriedade. A relação com os atores no campo, como observa 

Zaluar (1985 apud Deslandes, 1994), implica no ato de cultivarmos um envolvimento 

compreensivo com uma participação marcante em seus dramas diários. 

Foi bastante difícil marcar horário com determinados profissionais, como os médicos, por 

exemplo. Em diversas oportunidades, esses profissionais não se mostravam disponíveis para 

conceder a entrevista em seus horários de atendimento na Unidade e assim que terminavam 

saíam rapidamente para plantões em outras Unidades de Saúde ou para seus consultórios 

particulares. A única profissional da área que concordou em conceder a entrevista o fez durante 

seu horário de almoço, dentro do restaurante. 

 

3.1 Técnicas de análise do material 

Mayring (2002) conceitua a análise de conteúdo qualitativa como um conjunto de técnicas 

de análise da comunicação visando obter, através de procedimentos sistemáticos, uma descrição 

do conteúdo das mensagens que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições 

de produção/recepção destas mensagens. A finalidade da análise de conteúdo qualitativa é 

produzir inferência, trabalhando com vestígios e índices postos em evidência por procedimentos 
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mais ou menos complexos. Além disso, ela é considerada um método para o tratamento de dados 

que visa identificar o que está sendo dito a respeito de determinado tema. 

O método análise de conteúdo possibilita a sistematização e interpretação dos dados a 

partir da construção de categoriais principais que orientam a compreensão do objeto pesquisado, 

fundamentadas segundo o referencial teórico. 

Adotou-se o procedimento de três formas básicas de análise do conteúdo qualitativo adotado por 

Mayring (2002): sumarização, explicação e estruturação.  

De posse de todas as entrevistas foi feito o movimento de sumarização. Na sumarização o 

objetivo é reduzir o material para isso pegamos os fragmentos de fala que mais se identificavam 

com as categorias teóricas e construímos uma matriz de análise (Apêndice II). 

Nesse momento, após a ida a campo e a realização de uma revisão de literatura, 

percebemos que havia surgido outra categoria empírica de análise: a visão do profissional sobre a 

Atenção básica e que ainda poderíamos agrupar as falas de alguns entrevistados nas definições 

propostas na primeira fase da avaliação responsiva do Círculo Hermenêutico Dialético de Guba e 

Lincoln (1989), onde os respondentes são solicitados a apresentar as reivindicações, 

preocupações e questões que desejem, passando a cumprir a função de organizadores avançados 

na coleta de informações. Sendo reivindicação uma alegação favorável ao objeto de avaliação; 

preocupação uma alegação desfavorável, e questão seria qualquer situação sobre a qual as 

pessoas pudessem discordar.  

Retornamos então aos entrevistados, apresentamos as definições acima e sistematizamos 

as preocupações, as reivindicações e questões relativas aos processos de trabalho. Foi construído 

também um quadro analítico com essas categorias que será pormenorizado em Resultados e 

Discussões. 

O segundo movimento foi o de explicação, ou seja, de negociação com a literatura. A 

análise dos dados foi feita a partir das unidades de registro em confronto com a bibliografia 

disponível sobre o assunto, e com base na experiência e interpretação pessoal prévia (Minayo, 

2008). 

O terceiro movimento foi o de estruturação, que é a síntese final ou filtro, onde avaliamos 

o material e fomos verificar as dificuldades encontradas, as perguntas que não foram 
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respondidas, o que foi conseguido e o que não foi, quem colaborou e quem não colaborou com o 

estudo, ou seja, foi a hora de exercitar o olhar crítico sobre a pesquisa e verificar quais foram os 

objetivos iniciais e o que realmente foi alcançado.   
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3.2 Universo Empírico – Contextualização do campo da pesquisa 

 

3.2.1 O Município de Nova Friburgo 

 

A Região Serrana (SR) possui dezesseis municípios, com uma população de 873.837 

habitantes, representando 5,3% da população total do Estado. A região foi subdividida em três 

microrregiões: Serrana I (SR I), Serrana II (SR II) e Serrana III (SR III). 

Nesta Região, os municípios de Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo devem atuar 

como Pólos para referências especializadas. A regulação dos fluxos de referência e contra-

referência intermunicipais deverá ser feita através da Central de Regulação de Teresópolis. 

Têm-se como prioridades estratégicas para a Região o Sistema de Informação para a 

Gestão, expansão e interiorização da Rede Estadual Pública de Hemoterapia e Hematologia, 

gestão de recursos para a saúde, integração com os municípios na área de saúde, modernização 

da gestão de unidades de saúde e a Promoção da Saúde. 
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Microrregião SR III 

É composta pelos municípios de Nova Friburgo, Cachoeiras de Macacu, Bom Jardim, 

Duas Barras, Cordeiro, Macuco, Cantagalo, São Sebastião do Alto, Trajano de Moraes e Santa 

Maria Madalena. Totaliza uma população de 326.782 habitantes, formando seis Módulos 

Assistenciais. Nova Friburgo é o terceiro município Pólo para Média e Alta complexidade na 

região. 

 

Módulo Assistencial SR III.1 – Nova Friburgo 

O primeiro módulo é composto por Nova Friburgo. Do total de 699 leitos cadastrados 

31,19% são de Clínica Médica, 16,88% de Clínica Cirúrgica, 14,31% de Clínica Obstétrica, 

5,58% de Clínica Pediátrica, 30,47% de Clínica Psiquiátrica e 1,57% Fora de Possibilidade 

Terapêutica. 

Nova Friburgo referencia procedimentos de alta complexidade para Petrópolis e de 

média complexidade para Niterói e Rio de Janeiro. 

O Hospital Municipal Raul Sertã funciona como um hospital regional (atendendo, na 

prática, a 16 municípios). 

Este município é referência em média complexidade nos seguintes procedimentos: 

mamografia, exame citopatológico, cérvico-vaginal e microflora e nos seguintes 

procedimentos de alta complexidade: tomografias, estudo do metabolismo do miocárdio e 

cateterismo de câmaras cardíacas. 

Nova Friburgo localiza-se no centro-norte do estado do Rio de Janeiro, na Mesorregião 

do Centro Fluminense, a uma altitude de 846 metros, distando 136 km da capital fluminense. 

Ocupa uma área de 935,81 km². Compreende os distritos de Riograndina, Campo do Coelho, 

Amparo, Conselheiro Paulino, Lumiar, São Pedro da Serra e Mury (vide mapa abaixo). 

Sua população estimada em julho de 2010 era de 182.082 habitantes, segundo dados do 

IBGE. Dessa população residente 87,5%  vivem na área urbana  e 12,5 % em áreas 

rurais.  47,9 % são do sexo masculino e 52,1 %  do sexo feminino.  

As principais atividades econômicas são baseadas em: indústria de moda íntima, 

olericultura, caprinocultura e indústria (têxteis, vestuário, metalúrgicas e turismo). Nova 
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Friburgo é considerada a "Capital nacional da Lingerie", pois abriga fábricas dos mais 

variados portes. 

 

 

 

 

3.2.2 Delimitação do Objeto 

 

Porque a escolha da Atenção Básica como campo de estudo? 

A escolha do cenário e do contexto da atenção básica se deu por conta da implicação 

da pesquisadora no serviço e pela importância que esta modalidade de atenção vem adquirindo 

para a organização dos modelos assistenciais nas duas últimas décadas: 

 Em todo o mundo já é consenso que os Sistemas Nacionais de Saúde devem ser 

baseados na Atenção Básica em Saúde (ABS). 
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 ABS não é tão barata e requer investimentos consideráveis, mas gera maior valor para 

o dinheiro investido que todas as outras alternativas (OMS, Relatório de 2008). 

 É a ABS que deve garantir o acesso universal e em tempo oportuno ao usuário, que 

deve ofertar o mais amplo escopo de ações e atenção integral possível, além de ser 

responsável por coordenar o cuidado nas demais Redes. 

 É componente estratégico da construção das Redes de Atenção a Saúde (RAS) e na 

reorientação do modelo assistencial. 

Por estar intimamente implicada no campo de estudo é que se faz primordial para 

construção do trabalho o que Pierre Bourdieu chama de objetivação, ou seja, o esforço 

controlado de conter a subjetividade. Trata-se de um esforço porque não é possível realizá-lo 

plenamente, mas é essencial conservar-se esta meta, para não fazer do objeto construído um 

objeto inventado. 

A simples escolha do serviço de Atenção Básica como objeto já significa um 

julgamento de valor na medida em que está sendo privilegiada como mais significativa entre 

tantos outros tipos de serviço. 

Assim pretendemos estudar as relações que se dão em serviço, percebendo-as através 

da visão dos profissionais das Unidades escolhidas, o que não significa que captaremos ali 

todo o conjunto das relações do sistema de saúde local, mas que poderemos dialogar com a 

lógica do sistema de saúde do qual o serviço faz parte.  

 

3.2.3 O processo de construção do modelo assistencial de saúde de Nova Friburgo 

Para fins de compreensão sobre os itinerários de construção do SUS em Nova Friburgo 

utilizaremos como fonte de dados as informações obtidas no trabalho de Saippa Oliveira 

(1998), através do qual foi possível fazer uma retrospectiva dos principais eventos que 

marcaram a construção do SUS no municipio. Neste trabalho o autor, a partir de 

levantamentos documentais e pesquisa qualitativa ao longo dos anos de 1996 e 1997, avaliou o 

movimento desencadeado no município de Nova Friburgo-RJ com vistas à habilitação à gestão 

Semiplena do Sistema. A partir desta data foram utilizadas informações de um informante-

chave presente na gestão até o presente momento da realização desta pesquisa.  
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No ano de 1991 foram criados o Fundo Municipal de Saúde e o Conselho Municipal. 

No ano de 1993, com a homologação da Norma Operacional Básica SUS/93, o Município é 

habilitado automaticamente na Gestão Incipiente do Sistema. 

A reorganização do modelo asistencial de Nova Friburgo foi pautada por mecanismos 

de informação e pela implantação do sistema de prontuário único e eletrônico, que visava 

servir de ferramenta para o planejamento das ações, indicando a priorização do reordenamento 

das atividades e dos serviços a partir do perfil epidemiológico do municipio: mapeamento dos 

elementos não biológicos que influenciam a saúde, como as condições de moradia, de 

saneamento básico e os demais serviços públicos disponibilizados, apontando para a 

substituição do referencial clínico individual de organização dos serviços (Saippa Oliveira, 

1998). 

Este Sistema de Informações de Saúde forneceria ao gestor municipal indicadores que 

permitiriam delinear o perfil de morbi-mortalidade da população assistida, em comparação 

com as condições de vida no município e avaliar a eficácia das ações de Saúde propostas no 

Plano Municipal de Saúde (idem, p.81, 1998) 

Com a criação desses mecanismos, o modelo assistencial foi reorientado a partir da 

oferta dos serviços de Saúde, definida através de uma rede regionalizada e hierarquizada, 

tendo como estrutura: Unidades Básicas, Policlínicas, dois Hospitais públicos e os módulos do 

Programa de Saúde da Família. 

Esta reorganização no Município de Nova Friburgo seguiu o formato clássico da 

Medicina Comunitária, acrescido dos Programas de Saúde da Família e de Agentes 

Comunitários de Saúde e iniciou-se pelo redimencionamento físico e funcional das quatro 

maiores unidades ambulatoriais do Município, que foram transformadas em Policlínicas 

(unidades de prestação de serviços ambulatoriais médico-odontológicos especializados). Três 

delas tiveram seus recursos humanos, técnicos e materiais dimensionados de acordo com a 

expectativa das demandas por especialidade das regiões onde estão situadas (idem, p.84, 

1998).  

A outra foi transformada em Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher, da 

Criança e do Adolescente (CAISMCA), com a finalidade de atender às demandas 
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referenciadas para estas clínicas específicas, bem como de gerenciar programas e treinar 

pessoal para desenvolvê-los em toda a rede. (idem, p.84, 1998). 

Além destas unidades, o município possuía uma rede de 10 unidades básicas situadas 

em distritos rurais ou sub-urbanos. Para estas regiões foram implementados, através de 

convênio firmado com a Secretaria de Saúde do Estado, o Programa de Saúde da Família 

(PSF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). 

A partir de 1996 o Programa de Saúde da Família passou a dividir, juntamente com 

atividades ambulatorias clássicas, a responsabilidade das ações nas comunidades assistidas; as 

ações ambulatoriais passaram a ser orientadas por uma coordenadoria de Sub-Postos de Saúde 

paralela à Coordenação do referido programa; manteve-se a organização em torno das 

policlínicas e apontava-se também como setor a ser privilegiado, a reestruturação operacional 

do Hospital Municipal Raul Sertã (idem, p. 90, 1998). 

O modelo organizacional proposto, pautado num recorte epidemiológico, necessitava 

da redistribuição funcional e alocativa de recursos, que deveriam ser ordenados através de um 

modelo informatizado e reavaliados ao longo do processo de implantação (idem, p.86,1998).  

A necessidade de aprimoramento do modelo gerou embates entre os profissionais e a 

administração, capitaneadas principalmente pelos órgãos de representação dos profissionais de 

Saúde ligados aos profissionais médicos, como o Conselho Regional de Medicina seção Rio 

de Janeiro - CREMERJ e Sindicatos dos Médicos da Região Centro Norte do Estado, seção 

Nova Friburgo - SINMED. (idem, p.86,1998)  

Estes consideraram impositivas as atitudes dos técnicos da Fundação Municipal de 

Saúde, no que diz respeito à carga horária dos médicos nas unidades ambulatoriais, assim 

como denunciavam que a administração não levava em conta os possíveis desajustes 

operacionais das novas ferramentas criadas, sentindo-se preteridos em suas reivindicações, 

fato que levou a um acirramento nas relações internas dentro do sistema de saúde (idem, 

p.87,1998).  

Considerando a corporação médica como o maior obstáculo às mudanças do modelo, o 

novo Secretário passou a utilizar-se da contratação de médicos de outros municípios, sob a 

forma de prestação de serviço, para desenvolverem atendimento Ambulatorial e Hospitalar 

durante os finais de semana (idem, p.87, 1998).  



 

 

55 

 

Elaborou-se, ao longo desse período, o processo de enquadramento do município na 

gestão Semiplena, que foi encaminhado à Comissão Intergestores Bipartite. Este processo foi 

questionado pelos representantes do Conselho Municipal de Saúde que, mesmo considerando 

de fundamental importância para o Município a obtenção uma maior autonomia administrativa 

e de recursos, através de ofícios e encaminhamentos às Comissões Bipartite e Tripartite e ao 

Conselho Nacional de Saúde, pediam o seu não enquadramento, pois alegavam não haver 

discutido e aprovado tal encaminhamento (idem, p.87, 1998).  

Assim, o processo foi paralisado e os membros da Fundação Municipal de Saúde, 

através de debates e discussões com o Conselho Municipal de Saúde, buscaram demonstrar 

que tal encaminhamento não feria as prerrogativas legais do processo, pois o que havia sido 

enviado à Comissão avaliadora fazia parte do Plano Municipal de Saúde, documento onde já 

se preconizava a intenção do Município em habilitar-se, a tal modalidade de gestão (idem, 

p.87-88, 1998).  

Ainda que considerado arbitrário e impositivo pelos membros do Conselho, o pedido 

de encaminhamento da habilitação foi aprovado na instância local e novamente encaminhado à 

Comissão Bipartite, tendo sido homologado pela comissão Tripartite em 1996 (idem, p.88, 

1998).  

Do momento da habilitação, até o final da gestão em 1996, a política de Saúde passou 

a ser intensamente mediada pelo processo de eleições municipais. 

A partir de 1997 observa-se a continuidade da organização da rede de assistência e do 

modelo Fundacional, entretanto, o Sistema de Informações elaborado no período 1994-1996 

havia sido desmontado. Observa-se também a desestruturação do agendamento eletrônico de 

consultas, indicando uma tendência que privilegia um modelo assistencial centrado no 

atendimento individual - clínico - por demanda (idem, p.90, 1998). 

Neste mesmo ano foi interrompido o repasse automático de recursos referentes à 

condição de gestão Semiplena, até que se concluísse uma auditoria realizada pelo Ministério 

da Saúde já que a Fundação Municipal de Saúde não vinha realizando os pagamentos aos 

setores conveniados, principalmente aqueles referentes aos serviços de Hemodiálise (idem, 

p.91, 1998). 
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Nos anos de 1999 e 2007 a Prefeitura de Nova Friburgo realizou concurso público 

visando o preenchimento de vagas para a área de saúde.  No primeiro ano os candidatos foram 

aprovados, porém, em janeiro de 2001, a então prefeita, em seu segundo decreto de governo, 

anulou o concurso, alegando irregularidades.  Já as provas de 2007 visaram ao preenchimento 

das vagas não ocupadas pelo concurso anterior (1999), mas reservou vagas para os 

concursados de 1999, numa clara demonstração de insegurança do chefe do executivo da 

época sobre a validade do ato de anulação que praticou.  

Os concursados de 1999 que não foram reintegrados em 2011 foram sumariamente 

demitidos em dezembro. No entanto neste mesmo ano a Câmara Municipal aprovou a Lei 

Complementar 3.893/2011, por meio da qual, corrigiu as imprecisões do edital e convalidou 

expressamente todos os atos referentes ao concurso de 1999.  

O período de 2010-2013 foi marcado por um período de grande instabilidade política 

com a mudança de vários gestores num curto espaço de tempo: 

3 Prefeitos: Prefeito Licenciado (jan.2009 - set.2010), Prefeito em Exercício (out.2010 - 

set.2011) e Prefeito em Exercício (out.2011- dez 2013) 

5 Presidente(s) da Fundação Municipal de Saúde: Dr. 1 (abr.2009 - jun.2010), Dr.  2 (jul.2010 

- nov.2010), Dr. 3 (dez.2010 - out.2011), Dr. 4 (nov.2011- mar.2012) e Dr. 5 (fev.2012 - dez 

2013) 

No ano de 2011 o municipio foi atingido pela pior catástrofe natural de que se tem 

noticia. O sistema de saúde do municipio entrou em colapso. Algumas Unidades de Saúde 

ficaram destruídas, houve fortes indícios de desvios de verbas em diversos setores da 

administração, dentre eles o da saúde. A cada mudança de prefeito também mudavam-se os 

gestores da área de saúde, o que gerava a descontinuidade das ações de saúde. 

Em outubro de 2012 depois de anos de leis municipais que autorizavam a contratação 

temporária de trabalhadores para a Prefeitura, o poder judiciário homologou o Termo de 

Ajustamento de Conduta celebrado entre o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, a 

Prefeitura de Nova Friburgo e a Fundação Municipal de Saúde (FMS). O Termo prevê a 

realização de concurso para os cargos vagos existentes atualmente na administração pública de 

Nova Friburgo, já criados por lei, e a nomeação dos candidatos aprovados no concurso de 
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2007, em substituição aos contratos temporários, isso foi um grande avanço, pois significou a 

desprecarização dos vínculos na área de saúde. 

 Atualmente a Atenção Básica em Nova Friburgo está estruturada da seguinte forma: 

 2 Policlínicas 

 2 Unidades Básicas de Saúde 

 1 Centro de Atendimento Integral à Saúde da Mulher, Criança e Adolescente 

(CAISMCA) 

 15 Unidades Básicas com Estratégia de Saúde da Família 

 

A partir de nossas observações podemos dizer que o modelo assistencial construído no 

município de Nova Friburgo parece estar pautado como classifica Paim (1999) num modelo 

que desenvolve exclusivamente intervenções de natureza médico-curativa e que seus serviços 

estão voltados para atender às demandas que chegam espontaneamente, sem uma atuação ativa 

sobre os usuários e sobre o processo saúde-doença. 

Ao finalizarmos o trabalho uma ampla reforma administrativa foi aprovada pela 

Câmara de Vereadores que prevê, dentre outras coisas, a reestruturação de diversas secretarias 

e a transformação da Fundação Municipal de Saúde em Secretaria Municipal de Saúde.  

 

3.2.4 Critérios de seleção: 

A escolha das Unidades teve como critérios: ser uma Unidade Básica de Saúde, a 

conveniência, a proximidade, possuir o maior número de profissionais de diferentes categorias 

e o aceite, por parte dos profissionais, em participar da pesquisa.  

Não entraram nessa escolha as Unidades Básicas com Estratégia de Saúde da Família, 

pois os modelos assistenciais de Atenção Básica em Saúde (Estratégia de Saúde da Família e 

UBS tradicional) apresentam diferenças nos processos de trabalho relacionadas, pelo menos, 

nas seguintes dimensões: trabalho em equipe, acolhimento e vínculo/responsabilização e não é 

objetivo deste trabalho comparar diferentes Unidades.  

Sendo assim, restaram-nos duas Unidades Básicas. 

Partimos então para os critérios de escolha dos profissionais, sujeitos deste trabalho:  
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- Trabalhadores de diferentes categorias dentro da lógica multiprofissional, pois a 

integralidade da atenção tem, necessariamente, um caráter interdisciplinar;  

- O maior número possível de profissionais dentro das (quatorze) categorias 

profissionais da saúde de nível superior; 

- Outro critério de inclusão foi o de trabalhar na Unidade há pelo menos três anos, o 

que facilita a formação de vínculo e abrange os profissionais contratados através do concurso 

de 2007, fato que significou a desprecarização dos vínculos empregatícios na área de saúde 

(que até esse momento eram feitos por meio de contratos). 

- Como critério de exclusão não consideramos os profissionais em período de férias ou 

em licença médica. 

A adesão dos profissionais foi voluntária, posterior à leitura e explicação dos objetivos 

do estudo (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido segundo Resolução 466/12), 

garantindo-se o sigilo e anonimato dos informantes, bem como o acesso aos resultados 

posteriormente, caso o desejem. 

 

Características das Unidades Básicas estudadas em relação aos Recursos humanos: 

 

Quadro I – Descrição das Unidades de Atenção Básica no Município de Nova Friburgo 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 Unidades Composição 

da equipe 

Vínculo 

profissional/ 

tempo na 

Unidade 

Descrição das 

ações que realiza 

Tipo de 

população 

atendida 

Acesso da população 

ao serviço 

UBS s/ 

ESF 

Unidade  I 

Médico 

Psiquiatra 

Contrato 

CAPS i  - 

outubro 

2013 

Atendimento 

clínico 

Rural e urbana Com 

encaminhamento 

Psicólogo 

Concurso 

1999 – 

CAPS i – 

junho 2013  

Atendimento 

clínico 

Rural e urbana Livre demanda 

Psicólogo 

CLT estável 

Maio 2008 

Atendimento 

clínico 

Rural e urbana Livre demanda 

Odontólogo Concurso  Rural e urbana Livre demanda 
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2007 – 

junho 2013 

Atendimento 

clínico 

Odontólogo 

Concurso 

1999- abril 

2006 

Atendimento 

clinico +grupo de 

tabagismo+ 

atividades 

educativas em 

escolas e creches 

da região 

Rural e urbana Livre demanda 

Enfermeira 

Contrato – 

setembro 

2013 

Curativo, exame 

ginecológico 

(preventivo) 

Rural e urbana Livre demanda 

Médico 

Pediatra 

CLT estável 

– fevereiro 

2011 

 

Atendimento 

clínico 

Rural e urbana Livre demanda 

Medico 

Dermatologista 

Contrato – 

março 2013 

Atendimento 

clínico 

Rural e urbana Com 

encaminhamento 

Medico 

Clínica Geral 

Concurso 

2007 - julho 

2013 

Atendimento 

clínico 

Rural e urbana Encaminhamento+Li

vre Demanda 

Nutricionista 

Concurso 

2007 – 

janeiro 

2011 

Atendimento 

clínico 

Rural e urbana Encaminhamento+Li

vre Demanda 

UBS s/ 

ESF  

Unidade II 

MEDICO 

CLINICO 

GERAL  

Federal Atendimento 

clínico 

Predominanteme

nte urbana 

Livre Demanda 

MEDICO II/ 

CLINICO 

GERAL 

Contrato 

3/2013 

Atendimento 

clínico 

Predominanteme

nte urbana 

Livre Demanda 

MEDICO II/ 

CLINICO 

GERAL 

Concurso -  

10/2011 

Atendimento 

clínico 

Predominanteme

nte urbana 

Livre Demanda 

MEDICO 

CLINICO 

GERAL 

Concurso - 

4/2008 

Atendimento 

clínico 

Predominanteme

nte urbana 

Livre Demanda 

MEDICO 

PEDIATRA 

Contrato 

7/1984 

Atendimento 

clínico 

Predominanteme

nte urbana 

Encaminhamento+Li

vre Demanda 

Endocrinologis

ta 

Concurso -

2007  

Atendimento 

clínico 

Predominanteme

nte urbana 

Encaminhamento 

Dermatologista Estadual Atendimento Predominanteme Encaminhamento 
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clínico nte urbana 

Psicólogo Concurso 

2007- abril 

2008 

Atendimento 

clinico+ 

atendimento 

grupo tabagismo 

e crianças e 

adolescentes 

Predominanteme

nte urbana 

Encaminhamento+Li

vre Demanda 

Psicólogo Concurso 

2007- julho 

2008 

Atendimento 

clínico 

Predominanteme

nte urbana 

Encaminhamento+Li

vre Demanda 

Nutricionista Concurso  

2007 – 

junho 2013 

Atendimento 

clínico 

Predominanteme

nte urbana 

Livre demanda 

Dentista Concurso 

2007 – 

janeiro 

1990 

Atendimento 

clínico 

Predominanteme

nte urbana 

Livre demanda 

Dentista Contrato – 

abril 2013 

Atendimento 

clínico 

Predominanteme

nte urbana 

Livre demanda 

Dentista Federal Atendimento 

clínico 

Predominanteme

nte urbana 

Livre demanda 

Enfermeiro Concurso 

2007 – set 

2008 

Atendimento 

clinico: referência 

no tratamento de 

úlceras em MI 

Predominanteme

nte urbana 

Livre demanda 

Enfermeiro Nomeação Preventivo 

ginecológico 

Predominanteme

nte urbana 

Livre demanda 

Fisioterapeuta CLT estável 

– set 2008 

Atendimento 

clínico + 

Responsável pelo 

Programa 

hiperdia+ 

atividades de 

promoção e 

educação em 

saúde  

Predominanteme

nte urbana 

Encaminhamento+Li

vre Demanda 

Fonoaudióloga Concurso 

2007 – 

junho 2013 

Atendimento 

clínico 

Predominanteme

nte urbana 

Encaminhamento+Li

vre Demanda 
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Quadro II - Perfil sócio-demográfico dos entrevistados 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

Respondentes sexo    idade Tempo que 

exerce a 

profissão 

na Unidade 

especialização 

na área de 

saúde coletiva 

ou áreas afins 

especialização 

em sua própria 

área de 

formação 

Capacitações 

oferecidas pelo 

serviço 

Respondente 

1 

M 40 3 Sim. Saúde da 

Família 

Sim sim 

Respondente 

2 

F 46 7 Sim. Saúde da 

Família 

Sim sim 

Respondente 

3 

F 52 5 Sim.  Mestrado 

em gestão 

ambiental 

Sim não 

Respondente 

4 

F 50 3 Sim. Saúde da 

Família 

Sim Sim 

Respondente 

5 

F 53 3 Sim. Saúde da 

Família 

Sim Sim 

Respondente 

6 

F 52 5 Não  Não Não 

Respondente 

7 

F 36 5 anos e 

meio 

Não  Sim Sim 

Respondente 

8 

F 28 3 Não  Sim Não  
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4. Resultados e discussões 

 

Ao iniciar o relato da análise do material coletado, relembramos que o objetivo inicial 

desta pesquisa foi entender como os profissionais das Unidades Básicas de Saúde de Nova 

Friburgo em suas práticas diárias de trabalho se apropriavam das dimensões do cuidado: 

acolhimento, vínculo/responsabilização e trabalho em equipe.  

As razões por que o problema merecia ser pesquisado foram, primeiramente, iluminar 

esse novo contexto do SUS de olhar para o interior, visto termos pouca produção acadêmica 

em relação à região serrana e especialmente em relação à Nova Friburgo. Ao mesmo tempo 

apresentar as práticas que apontam para a produção do cuidado e também apontar perspectivas 

na superação das fragilidades identificadas, fortalecer a compreensão da organização da ABS 

destacando suas implicações no contexto local/regional do SUS, além de tentar contribuir com 

a formulação da política de Atenção Básica do município.  

Dos 10 profissionais da Unidade I, apenas quatro se encaixavam no critério da lógica 

da multiprofissionalidade e tempo no serviço e os quatro aceitaram participar da pesquisa. Já 

na Unidade II, dos 17 profissionais, apenas 5 se encaixavam nos critérios estabelecidos e 

quatro aceitaram participar das entrevistas. 

Nosso limite então foi a quantidade de profissionais que se encaixavam em nossos 

critérios de escolha dispostos no caminho metodológico da pesquisa e a dificuldade na 

marcação das entrevistas. 

Como já foi dito anteriormente, a fala desses oito atores não captarão todo o conjunto 

das relações do sistema de saúde local, mas já teremos possibilidade de dar voz a esses 

trabalhadores, valorizando suas narrativas e garantindo um diálogo com a lógica do sistema de 

saúde do qual fazem parte.  

A realidade local, vivenciada durante a pesquisa, revelou um sistema de saúde com 

serviços de atenção básica retratado em oferta restrita na porta de entrada: a recepção é 

modulada por cartazes informativos sobre o número de vagas, por ordem de chegada e por 

dias específicos para o atendimento para determinada especialidade e a determinado grupo 

populacional, presença ou ausência do profissional, tipo de demanda e outros. 
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Essa espécie de “disciplinarização” exposta nos cartazes evidencia a presença do poder 

na relação trabalhador/usuário (Matumoto, 1998). No período de observação dentro das 

Unidades o que aparece como predominante é o usuário submetendo-se a essas normatizações 

e poderes do serviço e dos trabalhadores, que enquadra a demanda à oferta de atenção e ao 

cardápio disponível. Isso também pode significar restrição de acesso. 

Evidenciou-se também, durante o período de observação, que o primeiro acolhimento e 

o acesso às consultas, em geral, eram de responsabilidade da recepção da unidade, que 

utilizava como único critério o número de vagas a serem distribuídas por ordem de chegada. 

Deste modo, não eram priorizadas as peculiaridades de cada usuário, o que traz à luz do nosso 

entendimento sobre o processo de trabalho na Atenção Básica uma fragilidade e que este 

elemento deve ser potencializado. Abaixo recortamos alguns trechos de entrevistas que 

evidenciam tal fragilidade: 

 “O acolhimento é feito na recepção. A marcação pode ser feita pelo SISREG 

encaminhados por médicos de fora, ou da própria Unidade. O paciente pode 

vir na demanda espontânea, sem encaminhamento, que eu tento encaixar em 

alguma brecha”. (R6) 

“Acolhimento e marcação de consultas são feitos pela auxiliar administrativa. 

Antes só atendia com encaminhamento, agora não precisa mais, porque senão 

a pessoa tinha que passar pelo médico só para isso e acabava 

sobrecarregando o médico e dificultando o acesso. Também atendo pacientes 

marcados pelo SISREG”. (R8) 

 

Para Matumoto (1998) o acolhimento não se restringe ao espaço físico do setor de 

recepção da Unidade de saúde, ou é de responsabilidade somente de quem trabalha na 

recepção; diz respeito a toda situação de atendimento, a partir da entrada do usuáro no sistema, 

podendo ser praticado por todos os profissionais de saúde, seja no desenvolvimento de práticas 

individuais ou coletivas. 

 

Outros profissionais estabelecem - eles próprios - as marcações de suas agendas como 

vimos nas falas: 
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“O acolhimento é feito por mim mesma. O paciente é agendado até o término 

do tratamento, mas eu atendo as emergências que chegam”. (R2) 

“O acolhimento é feito por mim mesma. Eu faço assim: marco um horário na 

semana para pacientes novos. Faço uma breve anamnese, mas se tiver muita 

gente eu já faço esse primeiro atendimento em grupo”. (R7)  

 

Esse modelo tem uma implicação porque o problema do usuário passa a ser do 

profissional e não da equipe. Além disso, as práticas subjetivas são pouco consideradas, 

estabelecendo uma escolha para as relações direcionadas à queixa, conduta, consultas e ações 

pautadas em procedimentos, gerando baixa resolubilidade, na medida em que os problemas de 

saúde são resolvidos de forma fragmentada e focalizada. Por mais que o profissional 

estabeleça um projeto terapêutico para aquele indivíduo, esse projeto não dialoga com outros 

trabalhadores, pois o profissional é dono de sua agenda. Isso não é de todo ruim, porque afinal 

o profissional está de certa forma tentando resolver o problema do usuário. 

Nas duas Unidades pesquisadas todos os profissionais afirmaram não existir barreiras 

entre a equipe e a comunidade. Entretanto, percebemos que alguns profissionais ainda não 

conseguem interação com a comunidade, para o estabelecimento de vínculos com 

responsabilidade. Desse modo, o processo de vinculação da equipe não é uniforme, seria 

montado por etapas, nas quais apenas alguns trabalhadores vão criando laços com a noção de 

vínculo, associada apenas ao que seriam as “boas relações” para conhecer as pessoas e seus 

problemas, a amizade e o tratar bem, conforme as falas abaixo: 

“O meu horário de trabalho é 8h, mas eu chego às 7h para gente ficar meia-

hora no bate-papo com o paciente do lado de fora, brincando, faz parte 

também do lado emotivo do paciente. Se ele estiver muito abalado a gente não 

consegue resultado”. (R1) 

“Eu acho que o paciente tem que chegar aqui e ser bem tratado, receber 

carinho, bom tratamento”. (R2) 

“Acho que a gente tem que estar aberta a receber bem e escutar o paciente. 

Tem profissionais que têm uma dificuldade de escuta enorme”. (R6) 
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“A proximidade que o profissional pode ter com a população facilita formar 

vínculo, deveria ser assim. Na prática isso nem sempre acontece”. (R7) 

Tomar conhecimento não é envolver-se e nem responsabilizar-se, uma vez que o 

vínculo deve ser extensivo a toda a equipe de saúde, para que possa atender efetivamente as 

demandas e necessidades dos sujeitos reais do trabalho em saúde. Além disso, como alertam 

Schimith e Lima (2004), é necessário que o projeto de acolhimento e produção de vínculo seja 

de toda a equipe, a fim de que se concretize um trabalho humanizado, acolhedor e integral. 

Para Assis et al (2010) para o estabelecimento de vínculo é preciso muito mais do que 

apenas conhecer as pessoas de sua área de abrangência; é necessário criar condições de 

envolvimento e compromisso, pela responsabilização e interação dos gestores, trabalhadores e 

usuários, na busca da organização das práticas do cuidado e, por conseguinte, do sistema de 

saúde. 

Utilizando a conclusão desses autores percebemos que nas unidades estudadas a 

construção do vínculo ainda é feita de forma rudimentar, posto que para criar vínculos, é 

preciso refletir sobre a responsabilidade e o compromisso que a equipe tem com o usuário de 

seu território social, e com os tipos de problemas que eles apresentam. Dessa forma, criar 

vínculos implica ter relações próximas e claras, com sensibilização com o sofrer do outro e/ou 

da população, com possibilidades de permitir a ocorrência do processo de transferência entre o 

usuário e o trabalhador, sempre em busca da construção da autonomia do usuário.  

Pelas informações empíricas coletadas também foi possível perceber problemas 

relacionados à falta de articulação na rede de serviços de saúde, dificultando a garantia do 

acesso da população aos diversos níveis de complexidade do sistema, dificuldades também são 

apontadas por quase todos os respondentes em relação ao sistema de referência e contra-

referência que interfere diretamente na categoria responsabilização, e que foge, em muitos 

momentos, da governabilidade dos trabalhadores de saúde. 

Em uma das falas, R3 relata um caso de um paciente que necessitaria fazer um 

tratamento com um aparelho que não existia na Unidade e o orienta a procurar outro posto 

para ver se acha. Quando indagamos se existe em algum outro lugar, ela relata que até pode 

existir sim, mas que ela mesma desconhece. 
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Outro problema é quando você faz a referência e contra-referência. Você 

encaminha um paciente para Unidade hospitalar. Essa Unidade deveria te dar 

um retorno ou um feedback. Você não tem. Eu ainda vou atrás dos pacientes lá 

no hospital, mas se você encaminha um paciente, ele acaba sumindo”. (R1)” 

“Eu faço a minha parte, tento fazer tudo o que posso fazer aquí para não 

precisar referenciar o paciente para outro lugar. Para ele só ser referenciado 

quando fosse realmente necessário. Eu acho que os médicos também deveriam 

trabalhar assim para evitar que os pacientes tivessem que procurar outros 

serviços”. (R2) 

O entrevistado R8 fala sobre sua dificuldade: “Acho que poderia haver um 

acompanhamento do usuário mais próximo, para ver se o tratamento está dando certo ou 

não”. 

 

Foi percebido a partir das entrevistas e da ida ao campo que ainda persiste uma 

alienação dos profissionais em relação ao trabalho em equipe, ou seja, ainda persiste uma 

separação entre os membros da equipe de trabalho, onde cada um se ocupa de suas tarefas, 

havendo pouca ou nenhuma integração entre as atividades, o que contribui para o baixo grau 

de responsabilização e criação de vínculos entre profissionais e usuários, revelando desapego 

em relação às condições de trabalho.  

 As atividades diárias dos profissionais das Unidades Básicas escolhidas surgerem 

como ponto para discussão a perpetuação de um trabalho fragmentado, voltado para atenção 

individual, com a reprodução de saúde a partir dos conhecimentos específicos de cada 

profissão, reproduzidos de forma isolada. Pode-se identificar que a produção do trabalho em 

saúde nas Unidades está sendo desenvolvida na lógica de “cada um no seu quadrado”. 

Nesse movimento encontramos a questão do trabalho em equipe se resumindo a 

pequenos lampejos de encontros entre os profissionais nas Unidades e que a percepção desses 

profissionais sobre trabalho em equipe ainda está muito centrada na competência de seu 

núcleo profissional.  
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“Todo mundo trabalha cada um desempenhando seu papel. Todo papel é 

fundamental, desde a recepção até o pessoal da limpeza, a equipe médica, a 

gente faz a referência quando necessita, a gente acaba se agrupando mais com 

pessoas que têm objetivos comuns”. (R1) 

“Falta parceria entre os membros da equipe. Os médicos saem correndo. Eles 

fazem o trabalho deles e vão embora. No grupo de tabagismo, por exemplo, 

não podemos contar com os médicos e psicólogos da equipe”. (R2) 

 “Com os médicos eu tenho pouco contato (...). Com os outros profissionais o 

contato é pouco, é mais através de prontuário ou comunicação escrita”. (R5) 

“Às vezes acontece de ter um paciente em comum e a gente até conversa com o 

outro profissional”. (R6) 

 “Em geral não existe trabalho em equipe nas Unidades. O trabalho fica muito 

fragmentado, cada profissional com seu olhar. Pouco se conversa. Se tivesse 

pelo menos mensalmente uma reunião de equipe em que todos os profissionais 

pudessem estar, trocar questões da Unidade, eu acho que seria bacana”. (R7) 

 

Apesar de a maioria dos profissionais entrevistados apontar a importância do trabalho 

em equipe, ele aparece mais como uma experiência interessante do que como um princípio 

organizador do trabalho como relata o trabalho de Peduzzi (1998).  

Fica claro também que o trabalho em equipe nessas Unidades mais se assemelha a uma 

das modalidades de trabalho identificadas por Peduzzi (1998)  que se caracteriza como 

agrupamento, em que ocorre a justaposição de ações, onde os saberes não dialogam ou, 

quando o fazem, seu movimento é apenas de soma de disciplinas para dar conta de um 

problema que exige diferentes olhares. 

Em alguns relatos encontramos a presença de um discurso fortemente baseado no 

antigo modelo hegemônico, onde o paciente é responsabilizado pelo estado de saúde em que 

se encontra e que o profissional lhe dá a grande oportunidade ou faz a caridade de atendê-lo. 



 

 

68 

 

“As comunidades têm posto do lado de sua casa. Eles (os usuários) não vêm 

até a gente porque não querem. Existe uma facilidade que toda comunidade de 

baixa renda tem de receber tratamento básico”. (R4) 

 

À medida que os respondentes eram indagados sobre o que apreciavam na AB, 

observamos através das falas que deveríamos valorizar o entendimento desses atores sobre a 

AB, surgindo desse entendimento uma categoria empírica. Na maioria das falas dos atores 

constatamos uma sub-valorização da AB.  O básico tomado como o mínimo, como o mais 

simples. 

 “Aqui temos ótimos profissionais na área de enfermagem, por exemplo, e eles 

tentam dar o máximo que podem, mas a AB deixa muito a desejar. A gente 

podia fazer muito mais do que faz. O profissional fica limitado a fazer coisas 

básicas no paciente”. (R4) 

“A AB é o início de tudo, através dela você pode servir, ajudar nessa parte 

básica que você vai evitar que as doenças se agravem, que haja internações”. 

(R5) 

 

O entrevistado R5, nessa sua outra fala, nos mostra que talvez a sub-valorização da 

Atenção Básica comece pela própria gestão:  

“Isso é uma conversa que eu ouço desde sempre. E todos falam: o problema é 

resolver a saúde básica e nunca ela foi resolvida, então o que me parece é que 

não tem interesse em resolver porque as questões do que precisa todo mundo 

já sabe, só que permanece na discussão e nada acontece”. 

 

Este fato demonstra que a despeito de todos os documentos publicados pelo MS 

exaltando a Atenção Básica como resolutiva, na prática persiste o embate entre esse modelo de 

Atenção Primária residual, fragmentadora e uma Atenção Básica que quer se instalar, mas que 

ainda não se instalou, talvez por uma falta de compreensão dos próprios profissionais sobre 

Atenção Básica e muitas vezes até da gestão. 
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Como, em geral, nos atendimentos não há risco de morte e são poucos os 

equipamentos utilizados, os serviços básicos são entendidos como simplificados, portanto 

desvalorizados (Silva Jr e Alves, 2007). Na verdade, enfrentam-se desafios tecnológicos muito 

complexos para assegurar acolhimento e resolutividade aos problemas  de vida inerentes ao 

contato com famílias, com grupos sociais, com a diversidade cultural e com problemas de 

vida. Essa complexidade só pode ser enfrentada com a articulação dos conhecimentos 

biológicos com outros, advindos de campos do saber. Tanto profissionais como gestores 

muitas vezes não reconhecem a especificidade nem a complexidade envolvida nesse trabalho. 

Ao mesmo tempo esse não reconhecimento ratifica a imagem de que o serviço público 

não oferece serviços de qualidade. Na saúde bucal, por exemplo, isso se faz mais presente 

ainda, o que leva o usuário a pensar que se não tem saúde bucal é porque nunca poderá pagar 

um dentista particular. 

Outra característica importante percebida é que as Unidades Básicas não trabalham 

com a lógica da territorialização, preconizada como atributo da Atenção Básica, por Starfield 

(2002) até porque recebem usuários de todos os bairros marcados pelo SISREG para as 

especialidades oferecidas. A fala de R3 confirma isso:  

“Deveriam ser atendidas só as pessoas de alguns bairros, mas como existem 

alguns serviços como a parte do curativo, obstetrícia e do hiperdia que não 

existem ou não funcionam em outros lugares, acaba vindo gente de todas as 

partes para cá, mesmo de lugares que têm Unidades de Saúde próximas”. 

Em relação ao cuidado, eleito nossa principal categoria de análise, pudemos perceber 

que quando indagados a respeito da percepção acerca do cuidado oferecido aos usuários na 

Unidade, os sujeitos entrevistados tiveram as seguintes percepções: 

 

“Mais que ofertar especialidades, tratar o ser humano” (R1) 

“Eu acho que o paciente tem que chegar aqui e ser bem tratado, receber 

carinho, bom tratamento”. (R2) 

 “Atender bem. Encaminhar quando for preciso. Estar aberta a receber bem e 

escutar o paciente. Tem profissionais que têm uma dificuldade de escuta 

enorme”. (R6) 
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 “Cuidado é você acolher a pessoa que chega, independente de agenda…” 

(R7) 

A leitura que os profissionais apresentam nas entrevistas não é de um cuidado 

enquanto condição intrínseca de seus processos de trabalho, mas como algo que ofertam na 

condição de sua humanidade e que se resume a ser gentil, educado, tratar bem. 

Para se produzir o cuidado é necessário que nesse encontro de sujeitos com 

necessidades e capacidades, surjam fluxos de interação que possibilitem o acesso às várias 

alternativas de solução de problemas e à construção de vínculos e de responsabilidades mútuas 

(Pinheiro, Ferla, Silva Junior, 2004).   

O trabalho em saúde tem que ser mediado pelo cuidado por meio do desenvolvimento 

de atitudes e espaços de genuíno encontro intersubjetivo, de exercício de uma sabedoria 

prática para saúde como afirma Ayres (2004). 

Em relação ao nível de autonomia no trabalho sabemos que os profissionais possuem 

um nível de autonomia para produzir, mas muitas vezes esbarram em questões sobre as quais 

não possuem governabilidade como uma gestão verticalizada que não escuta os profissionais, 

os problemas de falta de investimento etc… Alguns se utilizam do argumento da existência de 

tais problemas para simplesmente não produzirem nada, ou o mínimo possível. Outros, a 

despeito de todos esses fatores, se esforçam na construção de um processo de trabalho voltado 

para o cuidado, ainda que não seja o mesmo cuidado como preconizado pelos estudiosos da 

área. A fala de R2 resume bem tudo isso: 

“O profissional acha que ganha pouco daí tem um descaso absurdo com o ser 

humano. Tem alguns (profissionais) que dizem até: se eu ganhar melhor, eu 

trabalho melhor, mas eu não sei se isso vai resolver, porque eu acho que isso é 

do ser humano. Está dentro da gente, o caráter está com a gente, a gente tem 

esse dom ou não. Eu ganho pouco e trabalho muito bem, se eu ganhar melhor 

vou continuar trabalhando muito bem.”  

 

Pudemos presenciar, em nossa ida ao campo, alguns desses trabalhadores tentando 

construir vínculos e produzindo cuidado mesmo que de maneira diferente do que é 

preconizado pelos autores que discutem esses temas.  
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R1 relata sua preocupação em chegar 1 hora antes da Unidade abrir para poder 

estabelecer um contato mais próximo com o paciente. R2 coordena as atividades do grupo de 

Tabagismo da Unidade e realiza atividades de educação em saúde nas Escolas e creches da 

região. R3 coordena as atividades do grupo de hipertensos e diabéticos da Unidade. 

“Toda sexta-feira nós fazemos atividades com o grupo de hipertensos e 

diabéticos, o pessoal da Estácio faz atividade de alongamento lá fora e toda 

última sexta-feira do mês nós oferecemos um café da manhã e geralmente 

têm sempre um bate-papo ou com alguém que a gente convida ou comigo 

mesma. A  gente fala sobre alguns temas importantes como dieta etc…” 

R7 também faz atendimento ao grupo de tabagismo, e possui mais 2 grupos de pré-

adolescente e adolescente, onde trabalha com temas que o próprio grupo traz para as 

discussões. 

Essas atividades não foram estabelecidas por nenhum plano de metas da gestão e 

também não fazem parte da organização de seus processos de trabalho, são simplesmente 

realizadas por estes profissionais por iniciativa própria, por vocação. A fala de R3 corrobora 

esta afirmação e lança um desafio para a gestão: 

“Os gestores não dão valor ao trabalho que a gente faz. Tanto faz se você 

fez ou se você não fez o reconhecimento é o mesmo.” 

Gestões que apenas supervisionam o trabalho das equipes, cobrando desempenho e 

produtividade, esbarram numa constatação: trabalhadores resistentes às mudanças, mesmo 

quando cobrados, e equipes que, apesar de aderentes ao trabalho, tornam-se desestimuladas e 

deixam de inovar, ou mesmo perdem a coesão/adesão com o trabalho, com o passar do tempo 

(Assis et al, 2006). 

Daí a necessidade de modelos flexíveis, que integrem o trabalho ao processo de 

educação em serviço e reconheçam o protagonismo dos trabalhadores, enquanto gestores e 

produtores do cuidado.  

Ficou evidente  que os profissionais carecem de uma boa acolhida em seus processos 

de trabalho na forma de capacitações, incentivos, melhores salários, espaços de escuta pela 

gestão, níveis de autonomia no trabalho e cuidado ao cuidador. 
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“A gente acaba cuidando dos outros e ninguém cuida dos funcionários. Os 

funcionários têm que ser um pouco mais valorizados até para que estejam mais 

abertos. Se você é melhor remunerado, fica mais disposto ao trabalho, a coisa 

vem e flui naturalmente.” (R1)  

“Acho que a gestão deveria ajudar às pessoas a fazerem educação continuada, 

especialmente em humanização e promoverem capacitações para ajudarem as 

pessoas a evoluirem. Existem pessoas que não têm perfil para trabalhar na 

AB”. (R2) 

“Os gestores não dão valor ao trabalho que a gente faz. Tanto faz se você fez 

ou se você não fez o reconhecimento é o mesmo. Outro aspecto desfavorável 

aqui não é nem em relação ao local (a respondente faz menção a localização 

da Unidade que fica numa área de risco social com presença de tráfico de 

drogas), ou aos profissionais, mas em relação à gestão. A minha maior 

dificuldade aqui é não ter equipamento, não ter aparelhagem. O trabalho é 

sucateado aquí”. (R3). 

“Falta diálogo do poder público (gestão) com os profissionais. Eles tinham 

que ter essa conversa para saber o que a gente precisa”. (R4) 

“O profissional está o tempo todo gritando sobre as coisas que estão com 

problema e ninguém ouve. O que eu não aprecio na AB é o salário, a falta de 

valorização profissional, falta de estrutura, falta de investimento na saúde 

básica, que eu acho que é fundamental”. (R5) 

 

O trabalhador precisa falar e ser ouvido, para que possa exercitar em sua prática uma 

clínica ampliada (Campos, 2003), comprometida e resolutiva. Trabalhadores valorizados e 

percebidos podem tornar-se mais engajados e partícipes na concretização de modelos de 

cuidado. 
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4.1 Preocupações, Reivindicações e Questões 

Apesar de esta pesquisa não ter um caráter avaliativo, durante as entrevistas 

percebemos que algumas observações feitas pelos respondentes,  ainda que não se 

encaixassem nas nossas categorias de análise, poderiam ser categorizadas dentro do que Guba 

e Lincoln (1989) denominam organizadores avançados. Isso serviu para nos nortear em todo o 

movimento de aproximação com o campo, possibilitando dessa forma a valorização da 

narrativa desses profissionais à luz desses três organizadores: Preocupações, Reivindicações e 

Questões (Quadro III). Lembrando que preocupação é uma alegação desfavorável em relação 

ao processo de trabalho, reivindicação uma alegação favorável e questão seria qualquer 

situação sobre a qual as pessoas pudessem discordar.  

 

 

Quadro III – organizadores avançados 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 PREOCUPAÇÃO  REIVINDICAÇÃO  QUESTÃO 

RESPONDENTE 1 Falta de investimento 

Falta de recursos 

materiais 

Desvalorização 

profissional 

Problemas na 

referência e contra-

referência 

Atualização periódica 

Parceria com as 

universidades 

Proximidade com os 

usuários 

Melhores salários 

Equipe motivada 

Produção das 

Unidades 

RESPONDENTE 2 Falta de recursos 

humanos 

Parceria entre os 

membros da equipe 

Desvalorização 

profissional 

Educação continuada 

Proximidade com os 

usuários 

 

Trabalho em equipe 

RESPONDENTE 3 Falta de recursos Melhores salários Não declarou 
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materiais 

Desvalorização 

profissional 

 

RESPONDENTE 4 Falta de diálogo com 

a gestão 

 Maior interação 

entre os profissionais 

Parceria com 

Universidade 

Promover cursos de 

atualização para os 

profissionais 

 

Para onde 

encaminhar pacientes 

q necessitam de 

tratamentos 

especializados, já 

que a rede pública é 

limitada? 

RESPONDENTE 5 Desvalorização 

profissional e da 

saúde básica 

Falta de investimento 

Falta de diálogo com 

a gestão 

Melhores salários Não declarou 

RESPONDENTE 6 Rotatividade dos 

profissionais 

Reunião de equipe 

Proximidade com os 

usuários 

Trabalho em equipe 

RESPONDENTE 7 Dificuldade na 

referência e contra-

referência 

Rotatividade e falta 

de profissionais 

devido aos baixos 

salários 

 

Melhores salários Comunicação entre 

os profissionais. 

Trabalho em equipe 

RESPONDENTE 8 Acompanhamento do 

usuário mais próximo 

Facilidade de acesso Trabalho em equipe 

 

Podemos retirar do quadro acima algumas considerações a respeito: 
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Fica claro que os profissionais estão insatisfeitos com a falta de valorização 

profissional, com a falta de investimentos sejam de recursos financeiros, materiais, humanos e 

estruturais. Essa insatisfação gera trabalhadores, que mesmo pressionados pela gestão que 

cobra carga horária e produção, realizam seu trabalho de maneira descomprometida e ficam 

resistentes a todo e qualquer tipo de mudança que lhes sejam propostas. 

Percebe-se uma grande dificuldade em relação à referência e contra-referência, pois 

não existe uma rede de saúde interligada no município e também faltam profissionais e alguns 

serviços especializados no município, um exemplo seriam as especialidades na área de 

odontologia.  

A maioria dos profissionais acha que deveria haver mais espaços de diálogo tanto com 

a gestão, quanto dentro das próprias Unidades. E apesar de todos relatarem que não há sequer 

reuniões de equipe,  eles sinalizam a importância do trabalho em equipe que aparece como 

uma questão, ou seja, uma situação que pode causar discordância entre os profissionais, mas 

que talvez possa se transformar num dispositivo de mudança para a construção de serviços de 

saúde mais acolhedores e resolutivos no município. 

Nas reivindicações temos, em pelo menos três falas, o interesse dos profissionais de 

que se estabeleça uma aproximação com as Universidades locais, no caso o polo da UFF no 

município e outras Instituições de ensino superior para realização de parcerias com o serviço e 

construção de uma agenda de educação continuada e permanente. 
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5. Considerações finais 

 

“É por causa de nossa preocupação em encontrar soluções universais que não 

conseguimos conceber soluções com significado e utilidade locais. Melhor 

seria substituir a certeza pela relatividade, o controle pela concessão de poder, a 

explicação generalizada pela compreensão local, e a arrogância de achar que 

descobriu algo sobre a “realidade” pela humildade de que nunca é possível 

saber como as coisas realmente são.” (Guba e Lincon 1989) 

 

Como afirmam esses autores “não é possível conhecer o mundo “real” de um modo 

definitivo, mas tão somente compreendê-lo a partir de uma variedade de perspectivas”.  

Quando iniciamos este estudo existiam vários questionamentos da pesquisadora, 

enquanto profissional que trabalhava na rede: quais as práticas que os profissionais vinham 

desenvolvendo para produzir o cuidado, se eles entendiam a importância do trabalho em 

equipe e se tinham noção sobre o significado de um bom acolhimento, sobre a formação de 

vínculo e responsabilização e a força que todos esses dispositivos continham para transformar 

seus processos de trabalho em algo que também lhes proporcionasse algum tipo de satisfação 

pessoal. 

Essa dissertação buscou responder a este conjunto de questionamentos que não se 

limitam ao caso do municipio de Nova Friburgo, mas que estão presentes em todos os espaços 

do SUS e ganham vida no dia-a-dia de usuários, trabalhadores e gestores. Não ambiciona, 

porém, tornar-se uma afirmação generalizante, mas busca apontar lacunas e indicar 

perspectivas para orientar trabalhadores e gestão na construção de uma rede de saúde mais 

eficiente no município.  

Mas, para responder a essas inquietações, tivemos que buscar instrumentalização a 

partir do mestrado em saúde coletiva, cuja vivência proporcionou o contato com diversas 

leituras e encontros com autores renomados da área e a partir disso a construção de um projeto 

de pesquisa mais sólido. 
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As orientações da qualificação trouxeram mais clareza aos objetivos e ajudaram a 

separar a profissional da rede de Nova Friburgo da pesquisadora em saúde coletiva.  

O aprofundamento das leituras sobre a Atenção Básica, sobre os processos de trabalho 

e sobre a questão do cuidado e seus dispositivos disparadores permitiram agregar 

conhecimento à bagagem. Mas esta ainda não estava totalmente pronta e amarrada, permitindo 

o desempenho da liberdade para captar/aceitar melhor o inesperado trazido pelo campo.   

A opção pelo recorte metodológico adotado ganhou corpo com o preparo para a 

entrada no campo, a construção das entrevistas, a escolha das Unidades e a seleção dos 

profissionais entrevistados. 

O Círculo Hermenêutico Dialético facilitou a interpretação e análise dos dados, pois a 

cada entrevista era necessário realizar uma síntese para acrescentarmos alguns elementos para 

as próximas entrevistas. Ao final da última entrevista o material já estava praticamente todo 

sintetizado e ficou muito mais fácil proceder à análise dos dados.  

Outra ferramenta interesante que surgiu a partir da leitura de Guba e Lincoln (1989) 

possibilitou categorizar as falas dos atores e ao mesmo tempo apontar preocupações, 

reivindicações e questões acerca dos procesos de trabalho desses profissionais. 

A breve passagem nas Unidades Básicas que a pesquisa de campo nos possibilitou, as 

leituras relacionadas a este trabalho, e as falas dos profissionais nos proporcionaram um 

conjunto de reflexões que vieram responder ao objetivo inicial desse trabalho que era de 

compreender de que maneira diferentes profissionais da Atenção Básica do município de Nova 

Friburgo, em seus processos de trabalho, apropriam-se de práticas que valorizam a produção 

de cuidado a partir de uma dimensão denominada por Pinheiro e Silva Junior (2008, p. 31) de 

“conhecimentos e práticas dos trabalhadores”.  

Um dos desafios que enfrentamos durante a construção desse trabalho foram as 

mudanças na gestão. Isso gerou mudanças nos cenários, que afetaram um pouco o andamento 

do projeto. 

Chamou-nos a atenção a denominação das Unidades de Atenção Básica no municipio 

que são divididas em Unidades Básicas de Saúde sem Estratégia de Saúde da Família e com 

Estratégia de Saúde da Familia. Essa hibridez revela que talvez o municipio ainda não tenha 
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um posicionamento sobre quais os atributos da Atenção Básica como preconizado pelo 

Ministério da Saúde devam nortear o funcionamento dessa Unidades. 

Identificamos também que a despeito das “vocações” dos profissionais, existe uma 

grande distância entre o cuidado que eles acham que ofertam e o cuidado preconizado na 

literatura. Há que se buscar compreender o cuidado em saúde não como algo que se oferta por 

uma condição de humanidade, mas compreendê-lo a partir de suas diferentes dimensões: no 

acolhimento, na formação de vínculo, na responsabilização, no trabalho em equipe, para assim 

poder considerar seu potencial transformador, capaz de ajudar os sujeitos envolvidos na 

relação de cuidado a construírem projetos singulares que efetivamente contribuam para 

melhoria da qualidade de vida e de saúde dos usuários da rede. 

Verificamos como autênticos nossos presupostos: que a produção do cuidado está 

intimamente ligada ao processo de trabalho e que a equipe de saúde pode não estar produzindo 

o cuidado com a formalidade que os teóricos o conceituam, mas independentemente disso os 

trabalhadores da saúde desenvolvem atividades não institucionalizadas com os usuários no 

cotidiano. 

Parece-nos que a apropriação da lógica de Guba e Lincoln (1989) com seus 

organizadores avançados proporcionou gerar alguns sinais importantes para gestão: que é 

preciso considerar a possibilidade de uma reestruturação dos processos de trabalho nas 

Unidades de Saúde do Municipio, visto que  encontramos fragilidades em todos os elementos 

que deveriam compor esses processos como acolhimento, vínculo, responsabilização, trabalho 

em equipe e o próprio cuidado. E que talvez a discussão sobre trabalho em equipe possa ser o 

ponto de partida para essa reestruturação, já que foi apontada como uma questão importante 

para a maioria dos entrevistados.  

Tais elementos, portanto, constituem-se desafios a serem superados pela gestão e pelos 

próprios profissionais da rede, e esse processo não se dá com a aplicação de manuais do 

Ministério da Saúde, nem por imposição da gestão, mas somente com a participação ativa dos 

profissionais. Nesse caso, se for realmente concretizado, pode provocar a melhoria da 

qualidade dos serviços prestados aos usuários no município de Nova Friburgo.  
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Ao finalizarmos o trabalho uma nova gestão e provavelmente um novo cenário se 

instala na saúde de Nova Friburgo com velhos e novos desafios, mas que precisam ser 

debatidos e solucionados urgentemente. 

 

6. Cartas ao SUS 

Ao perguntar ao meu co-orientador como deveria fazer minhas Considerações Finais ele me 

sugeriu: 

“Faça uma carta de amor ao SUS, ao SUS de Nova Friburgo, aos trabalhadores do SUS de 

Nova Friburgo”. Aceitei o desafio, ei-las: 

 

Carta ao SUS 

A/C Ministério da Saúde 

Como toda carta de amor vou começar sendo piegas para não perder o espírito das cartas de 

amor e porque exatamente hoje é o dia mundial do amor: The Valentine’s day. 

SUS eu acredito em você, eu preciso de você!  

Acredito sim, porque se não acreditasse estaria duvidando de um dos maiores sistemas de 

saúde pública do mundo, resultado da luta da sociedade civil organizada, movida pela 

determinação de bravos sanitaristas.  

Acredito sim, porque senão estaria duvidando da competência e capacidade de tantos 

profissionais, que como eu, em suas rotinas diárias e a despeito de muitas dificuldades tentam 

fazer o melhor para que seus serviços funcionem e para que seus usuários recebam o melhor e 

mais digno tratamento. 

SUS sei que você ainda é um jovem com muito defeitos, mas que também possui qualidades 

invejáveis. Só um bom exemplo é o fato de você atender a todos independente do nível social, 

da raça ou religião. Até estrangeiros que estão de passagem por aqui podem te usar. E as 

coisas boas que você oferece: transplantes de órgãos, um programa de imunização que já 

erradicou e controlou diversas doenças em nosso país. Mas enaltecer o que dá certo não dá 

ibope! 

Mas também não podemos fingir que tudo é um “mar de rosas”. Há muita coisa para mudar, 

isto é fato.  
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Então aí vai a sugestão de uma simples trabalhadora que nessa pesquisa percebeu que é muito 

mais difícil reestruturar processos de trabalho do que podem prever e prescrever os melhores 

manuais do Ministério da Saúde. 

Aliás, para começar valeria a pena seu “chefe” maior prestar um pouco mais de atenção 

quando escreve suas políticas, quando constrói seus programas, quando estabelece suas 

normas. 

Escreve, dita as regras e joga para o Brasil como se o país fosse tão igual, todos as regiões, 

estados, municípios, uma coisa só e todos igualmente preparados para responder a todas esas 

solicitações. O que acontece e que parece que seu “chefe” não vê é que os municipios que 

estão preparados saem na frente, mas os que não estão ficam sempre à deriva. 

Minha declaração de amor a você SUS se resume a dizer que você pode contar comigo como 

profissional da saúde e que eu também preciso de você porque sou uma usária de seus 

serviços. Meu interesse em que você melhore é duplamente justificado. 

 

 

 

 

 

Carta ao SUS de Nova Friburgo 

A/c Gestores e profissionais da saúde 

Esta é mais uma carta de intenções, de boas intenções e de desabafo, do que propriamente uma 

carta de amor, porque nela exponho um mix de sentimentos que já senti por você, SUS de 

Nova Friburgo. 

Vou te dizer, a gente entra em você cheia de ideias e ideais, suficientes não para mudar o 

mundo, mas pelo menos para mudar a realidade local. Daí o tempo passa, as coisas não 

acontecem. As gestões entram e saem, e quantas passaram por aqui em tão pouco tempo, não é 

mesmo? Entraram e sairam e na maioria das vezes nada fizeram que pudesse refletir numa 

mudança realmente positiva.  
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Daí você perde o entusiasmo. O mais triste é ver profissionais da melhor qualidade 

desacreditando totalmente em mudanças e melhorias e que passam a ligar o automático e 

realizarem seu trabalho de forma totalmente descomprometida.  

O desânimo vem, a insatisfação toma conta de tudo. Nada funciona! Os gestores não nos 

ouvem! Acho que isso é contagioso, porque essas reclamações começaram a soar como um 

“mantra”.  

Pensei: “Não quero isso para mim. O que eu faço tem que me proporcionar no mínimo alguma 

satisfação e prazer”. 

De repente, uma luz! 

Meu trabalho de “formiguinha” que tentava mudar um pouco essa realidade começou a ser 

percebido. Estimulada de novo, entrei no mestrado e realizei minha pesquisa com um único 

objetivo: conhecer melhor você, SUS de Nova Friburgo. 

Já que não tinha como conhecer toda a rede em tão pouco tempo, resolvi voltar meu olhar para 

a Atenção Básica.  

Comecei meio que desacreditando nas suas potencialidades, achando que ia encontrar um 

deserto, mas ao te conhecer melhor vi que flores cresciam por aqui, que no terreno de seu 

coração habitavam profissionais extraordinários que aos trancos e barrancos mantinham você 

funcionando. 

Nada como uma mudança de lentes para passar de um “nada vai mudar” para um “’é possível 

mudar”. 

Óbvio que também vi muitas lacunas, não tão grandes quanto as voçorocas abertas nos morros 

da cidade durante a tragédia de 2011, mas lacunas consideráveis provavelmente pela falta de 

investimento ao longo dos anos, de vontade política associada a gestores que pouco te 

entendem: 

Vi que cada parte sua trabalha de forma desconectada, serviços que não se conhecem, 

profissionais que não se comunicam, que não dialogam dentro das próprias Unidades, como se 

houvesse a possibilidade de se produzir cuidado sem essa conexão. Faltam construir sinapses 

para essa conectividade acontecer e que podem ser criadas por qualquer um: gestor, 

trabalhador, usuários. Que tal discutirmos redes e começarmos a criá-las aqui? 
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Gestores, escutem mais o coração do SUS, que são os profissionais da saúde. Eles sabem o 

que precisam e podem dar as pistas que vocês precisam para melhorar a qualidade dos 

serviços. Soluções caseiras são mais baratas e geralmente muito eficientes. 

Outra coisa: vale a pena investir na organização dos procesos de trabalho das Unidades e 

promover mais ações de educação continuada e permanente.  

Trabalhadores, não desanimem! Quando a gente está desanimado tudo fica mais difícil de se 

resolver. E, reclamar só, não adianta, não produz mudança alguma, só do nosso humor. Talvez 

antes de criticar, seja melhor repensarmos nossas práticas de trabalho. 

Ao olhar apenas para sua Atenção Básica pude perceber, SUS de Nova Friburgo, que ainda 

existem muitos desafios a serem vencidos, mas são eles que nos impulsionam a encontrarmos 

novas oportunidades e novos caminhos. 
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ANEXO l 

 

A produção do cuidado nos processos de trabalho da Atenção Básica no Município de Nova 

Friburgo RJ. 

Nº do Instrumento: _____________ 

 

CAAE: 05578913.7.0000.5243. 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – Profissionais 

 

Esta pesquisa irá tentar compreender de que maneira diferentes profissionais da Atenção Básica 

do município de Nova Friburgo, em seus processos de trabalho, apropriam-se de práticas que 

valorizam a produção de cuidado. O título da pesquisa é “A produção do cuidado nos processos 

de trabalho dos profissionais da Atenção Básica do Município de Nova Friburgo/RJ”. Está 

sendo realizada por um grupo de pesquisa pertencente ao “Instituto de Saúde Coletiva da UFF” 

responsável pela pesquisa.  

Farão parte do estudo os profissionais “que trabalham na Atenção Básica do município de Nova 

Friburgo, há pelo menos 3 anos” que aceitarem livremente participar da pesquisa, após leitura, 

aceitação e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Sua participação nesta pesquisa compreenderá em participar de uma discussão a respeito de 

alguns conceitos fundamentais para o entendimento da pesquisa e responder a um instrumento 

que vai descrever as ações de saúde que propiciam práticas que se aproximam da produção do 

cuidado e da integralidade dentro da Unidade, a fim de perceber a qualidade da atenção à saúde 

prestada no seu serviço de saúde. Este estudo implica apenas na disponibilidade de tempo para 

responder ao instrumento. A entrevista será realizada no seu ambiente de trabalho. 

Ressaltamos que a concordância ou não em participar da pesquisa em nada irá alterar sua 

condição profissional na Unidade de Saúde em que você trabalha e você poderá em qualquer 

momento desistir da pesquisa. Para fins de pesquisa os pesquisadores garantem que seu nome 

será preservado e que nenhum dado sobre sua pessoa ou do conteúdo individual da sua entrevista 

será divulgado. 

Eu,________________________________________________________, fui informado(a) dos 

objetivos da pesquisa acima de maneira clara e detalhada. Fui informado(a) da garantia de 

receber resposta a qualquer dúvida acerca dos procedimentos; da liberdade de tirar meu 

consentimento, a qualquer momento e da garantia de que não serei identificado(a) quando da 

divulgação dos resultados e que as informações obtidas serão arquivadas no Grupo de Estudos de 

Gerência e Ensino em Saúde (GEGES) e serão utilizadas apenas para fins científicos vinculados 

ao presente projeto de pesquisa. 

 

_______________________ _____________________ _______________ 

Assinatura do(a) Profissional                       Nome                             Data
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ANEXO II 

 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA (entrevistado): 

PROFISSIONAIS DA EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE  

 

1.  Fale um pouco de sua trajetória profissional? Como você chegou até aqui? 

2.1 O que você aprecia na Atenção Básica? 

2.2 O que você não aprecia na Atenção Básica? 

3.  Em relação ao tempo em que você está aqui nesta Unidade, você consegue apontar ou 

perceber se em algum momento houve alguma mudança significativa (para melhor ou para pior) 

na Atenção Básica do Município? 

4.1 Em relação a seu processo de trabalho, como é a sua rotina, quais são as atividades que você 

desenvolve na Unidade, com quem você costuma fazer parcerias em seu trabalho?  

4.2 Como é a sua relação com os demais profissionais da equipe? 

5. Qual sua percepção acerca do cuidado oferecido aos usuários tanto por você como pela 

Unidade como um todo?  

6. Qual a relação dos profissionais da equipe com a comunidade?  

7. Há alguma questão que não foi abordada ou que você gostaria de aprofundar? 

8. Para dar continuidade à pesquisa você poderia apontar um profissional aqui no trabalho que 

têm ideias e percepções diferentes das suas? 
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APÊNDICE I 

 Resumo das categorias de análise 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

Dimensões de análise Definições (segundo autores) 

Processo de trabalho em saúde “O trabalho em saúde é um trabalho da esfera 

da produção não material, que se completa no 

ato de sua realização. Não tem como resultado 

um produto material, independente do processo 

de produção e comercializável no mercado. O 

produto é indissociável do processo que o 

produz; é a própria realização da atividade”. 

(Pires 2000, p.85) 

 Cuidado “Cuidado como intercessão de alguns 

dispositivos que o disparam: acolhimento, 

vínculo, trabalho em equipe”. (SILVA JR. E 

MASCARENHAS, 2004) 

Acolhimento “Tratamento humanizado de toda a demanda; 

dar reposta aos demandantes, individuais ou 

coletivos; discriminar riscos; gerar informação 

que possibilite a leitura e interpretação dos 

problemas e a oferta de novas opções 

tecnológicas de intervenção; pensar a 

possibilidade de construção de projetos 

terapêuticos individualizados”. (Silva Jr.,2001) 

 

Vínculo/responsabilização “Construir processos de produção da saúde que 

sejam capazes de se firmar com novas 

referências para os usuários, dando-lhe 

segurança de que um modelo centrado nas 

tecnologias leves, mais relacionais tenha a 

potência de cuidar tal como ele imagina e 

deseja”. (Franco & Merhy, 2005) 

 

Trabalho em equipe “Consideração das conexões e interfaces 

existentes entre as intervenções técnicas de 

cada área profissional, bem como a 

manutenção das respectivas especificidades” 

(Peduzzi,1998). 
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APÊNDCE II – Matriz de análise 

 

CATEGORIAS Respondente 1  Respondente 2  Respondente 3 Respondente 4 Respondente 5 Respondente 6 Respondente 7 Respondente  8 

CUIDADO “Mais que 

ofertar 

especialidades

, tratar o ser 

humano”. 

“Eu acho que 

o paciente tem 

que chegar 

aqui e ser bem 

tratado, 

receber 

carinho, bom 

tratamento”. 

 

  “Eu não posso 

falar sobre os 

outros 

profissionais, 

mas eu não 

ouço 

reclamações 

dos usuários 

sobre eles. 

Pelo que eu 

vejo através 

do prontuário 

quando o 

paciente passa 

por outras 

especialidades 

(oferecidas 

dentro da 

Unidade) é 

que fica tudo 

anotadinho lá. 

Quanto a mim 

eu procuro 

fazer uma 

consulta legal 

com a pessoa. 

Vejo o todo, 

não vejo a 

“Atender bem. 

Encaminhar 

quando for 

preciso. Estar 

aberta a 

receber bem e 

escutar o 

paciente. Tem 

profissionais 

que têm uma 

dificuldade de 

escuta 

enorme”. 

 

 

“Cuidado é 

você acolher a 

pessoa que 

chega, 

independente 

de agenda, 

meu trabalho 

permite isso, 

acolher a 

pessoa, ou 

pelo menos 

dar uma 

orientação se 

naquele 

momento eu 

estiver 

apertada de 

horário. Mais 

do que 

simplesmente 

marcar um 

horário para 

atendimento, 

dar aquele 

primeiro 

acolhimento, 

para pessoa se 

sentir 

“Bom trabalho. 

Tentar fazer o 

melhor para o 

paciente, 

escutar”. 
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coisa partida”. atendida. O 

próprio 

atendimento 

psicológico já 

proporciona o 

cuidado com o 

outro”. 

ACOLHIMEN

TO 

“Agora 

mesmo veio 

um paciente, 

1ª vez, ele 

chegou na 

recepção, o 

pessoal da 

recepção o 

acolheu. Já fez 

a ficha, já 

explicou como 

é o 

procedimento 

e que vai 

demorar 

devido ao 

número de 

pacientes que 

tem apara 

atender”. 

“A gente faz 

questão de 

chegar às 7h. 

O meu horário 

“O 

acolhimento é 

feito por mim 

mesma. O 

paciente é 

agendado até o 

término do 

tratamento, 

mas eu atendo 

as 

emergências 

que chegam”.  

 

   “Feito na 

recepção. A 

marcação pode 

ser feita pelo 

SISREG 

encaminhados 

por médicos 

de fora, ou da 

própria 

Unidade. 

Paciente pode 

vir na 

demanda 

espontânea, 

sem 

encaminhame

nto, que eu 

tento encaixar 

em alguma 

brecha”. 

 

“O 

acolhimento é 

feito por mim 

mesma. Eu 

faço assim: eu 

marco o 

horário de 13 

às 13:30 às 

segundas para 

pacientes 

novos. Faço 

uma breve 

anamnese, 

mas se tiver 

muita gente eu 

já faço esse 

primeiro 

atendimento 

em grupo. 

Explico a 

dinâmica do 

trabalho em 

grupo, mas eu 

sempre dou a 

liberdade para 

“Acolhimento e 

marcação de 

consultas são 

feitos pela aux. 

administrativa. 

Antes só atendia 

com 

encaminhament

o, agora não 

precisa mais, 

porque senão a 

pessoa tinha que 

pasar pelo 

médico só para 

isso e acabava 

sobrecarregando 

o médico e 

dificultando o 

acesso. Também 

atendo pacientes 

marcados pelo 

SISREG”. 
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de trabalho é 

8h, mas eu 

chego às 7h 

para gente 

ficar meia-

hora no bate-

papo com o 

paciente do 

lado de fora, 

brincando, faz 

parte também 

do lado 

emotivo do 

paciente. Se 

ele estiver 

muito abalado 

a gente não 

consegue 

resultado”. 

“Quando eu 

comecei eram 

10 pacientes, 

então eu podia 

agendar, 

quando eu 

cheguei a 100 

pacientes já 

não tinha mais 

como agendar. 

Eu começo o 

atendimento 

às 8h, eu 

que a pessoa, 

se sentir 

necessidade de 

falar 

individualmen

te, combine 

um horário 

para ese 

atendimento 

individual. 

Não faço 

questão de 

encaminhame

nto”. 

“Como eu 

atendo em 

grupos a 

agenda está 

sempre aberta, 

porque a 

pessoa pode 

entrar ou sair a 

hora que 

quiser do 

grupo”. 
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chego às 7h, 

mas os 

pacientes 

chegam às 6h, 

então a gente 

tem que dar 

ficha. São 50 

fichas de 

manhã e 50 de 

tarde”.  

VÍNCULO “O que eu 

aprecio na 

atenção Básica 

é  

aproximação 

com a 

clientela. Na 

AB a gente 

tem uma 

aproximação 

com o 

cliente/pacient

e, a gente 

consegue 

trazer o 

paciente para 

Unidade numa 

grande 

parceria 

desenvolvendo 

o tratamento”.  

“Acho que na 

AB a gente 

consegue ter 

uma 

proximidade 

maior, pelo 

menos eu faço 

isso. Eu não 

consigo 

responder por 

todos os meus 

colegas, que 

eu sei que não 

é assim, mas 

eu tento 

trabalhar dessa 

forma, de 

forma que ele 

(o paciente) 

chegue aqui e 

seja tão bem 

atendido 

“Deveriam ser 

atendidas só 

as pessoas de 

alguns bairros, 

mas como 

existem alguns 

serviços como 

a parte do 

curativo, 

obstetricia e 

do hiperdia 

que não 

existem ou 

não funcionam 

em outros 

lugares, acaba 

vindo gente de 

todas as partes 

para cá, 

mesmo de 

lugares que 

têm Unidades 

   “A 

proximidade 

que o 

profissional 

pode ter com a 

população.faci

lita  formar 

vínculo, 

deveria ser 

assim. Na 

prática isso 

nem sempre 

acontece”. 
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“Eu acho que 

o mais 

importante na 

AB é você 

conseguir 

conquistar a 

comunidade 

onde você está 

para poder te 

dar condições 

de trabalho. 

Você então 

tem que 

chamar a 

comunidade à 

responsabilida

de”. 

“Essa Unidade 

é um pouco 

diferenciada 

porque a 

comunidade já 

está há um 

bom tempo 

com essa coisa 

de estar 

vinculada à 

Unidade, de 

estar vindo 

buscar o 

conhecimento, 

de estar vindo 

quanto em 

meu 

consultório 

particular. 

Para mim não 

há diferença.” 

 

de Saúde 

próximas”.  

“Acho que 

talvez não seja 

só pelo 

serviço, mas a 

forma como 

ele é 

oferecido”. 
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buscar o 

atendimento. 

Se a gente não 

faz algumas 

atividades, 

eles mesmos 

sentem falta. 

Então é uma 

comunidade, 

que antes de 

mim, já 

começou a 

trabalhar dessa 

forma, 

valorizando o 

trabalho que a 

Unidade 

oferece. E a 

comunidade 

busca esse 

trabalho o 

máximo que 

eles podem”.  

RESPONSABI

LIZAÇÃO 

“Outro 

problema é 

quando você 

faz a 

referência e 

contra-

referência. 

Não sei nos 

outros 

“Eu acho que 

a gente na AB 

deveria 

trabalhar 

assim: Eu faço 

a minha parte, 

tento fazer 

tudo o que 

posso fazer 

   “Dificuldade 

nos 

encaminhame

ntos.” 

 “Acompanhame

nto do usuário 

mais próximo, 

ver se o 

tratamento está 

dando certo ou 

não”. 
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municipios, 

mas aqui é 

muito 

complicado, 

não é? Você 

encaminha um 

paciente para 

Unidade 

hospitalar. 

Essa Unidade 

deveria te dar 

um retorno ou 

um fedback. 

Você não tem. 

Eu ainda vou 

atrás dos 

pacientes lá no 

hospital, mas 

se você 

encaminha um 

paciente, ele 

acaba 

sumindo”.  

“Paciente com 

um ano e meio 

tá com a 

úlcera fechada 

e aí vem um 

outro 

momento no 

meu trabalho, 

que eu pego 

aqui para não 

precisar 

referenciar o 

paciente para 

outro lugar. 

Para ele só ser 

referenciado 

quando fosse 

realmente 

necessário. Eu 

acho que os 

médicos 

também 

deveriam 

trabalhar 

assim para 

evitar que os 

pacientes 

tivessem que 

procurar 

outros 

serviços. Isso 

é que eu acho 

bacana: a 

capacidade da 

AB em 

diminuir a 

quantidade de 

pessoas nos 

serviços 

hospitalares, 

por exemplo.” 
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bastante, que é 

o de avaliação 

posteriori. 

Quando o 

paciente 

termina o 

tratamento, na 

verdade ele 

não termina. 

Ele começa 

uma nova 

fase, onde eu 

estou sempre 

chamando.Ag

ora no 

próximo mês, 

nós queremos 

trazer o 

pessoal que já 

está em fase 

de epitelização 

para gente 

poder ver”. 

“Estes 

pacientes 

saem daqui, 

são 

reavaliados 

em  15 dias, 

depois que 

fazem a 

epitelização 
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são avaliados 

uma vez por 

mês, depois de 

2 em 2 meses 

e a gente vai 

acompanhand

o. No pós-

tratamento a 

gente faz o 

acompanhame

nto”. 

TRABALHO 

EM EQUIPE 

“Todo mundo 

trabalha cada 

um 

desempenhand

o seu papel. 

Todo papel é 

fundamental, 

desde a 

recepção até o 

pessoal da 

limpeza, a 

equipe 

médica, a 

gente faz a 

referência 

quando 

necesita. 

“A pessoa da 

limpeza dá o 

suporte 

“No grupo de 

tabagismo que 

realizamos há 

1 ano e 7 

meses todas às 

quintas à tarde 

ainda há 

algum tipo de 

parceria com 

outros 

profissionais 

como a 

nutricionista e 

a enfermeira 

da Unidade, os 

outros 

profissionais 

que ajudam 

vêm de fora: 

fisioterapeuta 

da 

“A vantagem 

de trabalhar na 

AB é que a 

gente trabalha 

com uma 

equipe, de fato 

é 

interdisciplina

r, todos os 

profissionais 

interagem. 

Isso também 

acontecía no 

hospital 

quando eu 

estava lá, na 

Unidade de 

Saúde de 

Conselheiro 

Paulino, 

quando você 

“Trabalho sem 

a parceria de 

outros 

profissionais. 

A parceria que 

eu tinha era 

com a FONF. 

Era uma 

parceria fácil. 

A população 

perdeu muito 

com a UFF, 

porque ela não 

abre para toda 

população. 

Não há 

reunião de 

equipe na 

Unidade. Hoje 

temos varios 

profissionais 

“Com os 

médicos eu 

tenho pouco 

contato. Eu 

tenho mais 

contato com a 

dentista e com 

a psicóloga, 

porque a gente 

está lá no 

mesmo 

horario e com 

a enfermagem 

também. Com 

os outros 

profissionais o 

contato é 

pouco, é mais 

através de 

prontuario ou 

comunicação 

“Não há 

reunião de 

equipe.  Às 

vezes acontece 

de ter um 

paciente em 

comum e a 

gente até 

conversa com 

o outro 

profissional”. 

“Falta de 

comunicação 

entre os 

profissionais. 

Não tem 

aquela troca”. 

 

“Não existe 

reunião de 

equipe. Acho 

que deveria 

existir. Agora 

mesmo por 

conta dessa 

falta de 

diálogo criou-

se uma 

situação 

desagradável 

com a 

nutricionista 

daqui. Ela 

disse aos 

pacientes do 

grupo que 

trata de feridas 

que poderiam 

comer coisas 
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fazendo a 

limpeza da 

sala. Quando 

eu chego às 7h 

el ajá fez a 

desinfecção, o 

pessoal da 

enfermagem, 

os técnicos, 

preparam a 

sala, o pessoal 

da recepção 

entrega a 

ficha, 

geralmente a 

gente coloca 

café para eles, 

a gente faz um 

bate-papo”. 

“Como eu 

cuido mais 

dessa parte de  

feridas, a 

gente acaba se 

agrupando 

mais com 

pessoas que 

têm objetivos 

comuns. Então 

eu tenho aquí 

o Felipe que 

era enfermeiro 

Universidade 

Estácio de Sá 

e psicólogo de 

outra Unidade. 

“Nesse grupo 

eu não posso 

contar com os 

médicos e 

psicólogos da 

Unidade”. 

precisa da 

opinião de um 

profissional, 

os pacientes 

são atendidos. 

Na Policentro 

a gente até 

fazia reuniões 

para poder 

discutir casos 

dos pacientes. 

Essa parte que 

me encanta, 

porque você 

não faz um 

trabalho 

isolado. Aquí 

não há reunião 

de equipe, mas 

a gente 

conversa e se 

interrelaciona 

o tempo todo”. 

 

na Unidade 

como 

fonoaudiólogo

, psicólogo, e 

se a gente 

sente que não 

tá muito legal 

a gente pode 

encaminhar". 

“Relação com 

os outros 

profissionais é 

ótima. A 

equipe é 

coesa, 

prestativa. 

Não tem 

grosseria, 

gente mal 

humorada”. 

“Aqui temos 

ótimos 

profissionais 

na área de 

enfermagem, 

por exemplo, e 

eles tentam 

dar o máximo 

que podem”. 

“Aqui tem 

escrita”. 

“Não há 

reunião de 

equipe. Existe 

uma 

interlocução 

maior com a 

dentista e com 

a psicóloga. A 

gente senta, 

conversa sobre 

algumas 

dúvidas. Troca 

sobre 

determinado 

paciente. 

 

 da terra como 

aipim e eles 

sempre foram 

orientados   a 

evitar ese tipo 

de 

alimentação. 

Houve um 

grande 

desconforto, 

pois os 

pacientes e 

outros 

profissionais 

da equipe 

acharam 

absurda essa 

orientação. 

Então eu 

resolvi ir falar 

com ela, e ela 

explicou que 

nào havia 

liberado o 

consumo, mas 

que achava 

melhor comê-

los no café da 

manhã, em 

substituição 

aos pães e 

embutidos que 

o 
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em outra 

Unidade, aqui 

ele é 

administrativo

, mas a gente 

acaba 

puxando, 

então ele me 

ajuda”.  

“A gente não 

costuma fazer 

reuniões de 

equipe, a não 

ser que seja 

para resolver 

algum 

problema 

interno, mas a 

gente costuma 

se encontrar 

em festas que 

os pacientes 

convidam, em 

bares para nos 

divertirmos 

juntos”. 

 

muita palestra 

com a 

fonoaudióloga

, com a 

fisioterapeuta, 

com a 

psicóloga”. 

 

acompanham. 

Toda essa 

confusão não 

existiría se os 

profissionais 

se 

comunicassem

”. 

“Tenho mais 

contato com a 

fonoaudióloga

, por conta do 

horario e 

porque 

trabalhamos 

com questões 

próximas 

como a 

dificuldade de 

aprendizagem 

na escola. Nós  

discutimos 

sobre alguns 

casos. A 

nutricionista 

também tenho 

algum contato 

com ela”. 

“Eu troco 

também com o 

pessoal da 
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enfermagem, 

especialmente 

sobre os 

pacientes que 

tratam das 

feridas, a 

enfermagem 

me fala sobre 

alguns 

pacientes e eu 

tento 

orientar”. 

“Para muitos 

profissionais 

isso não é 

importante, é 

uma perda de 

tempo”. 

“Em geral não 

existe nas 

Unidades. O 

trabalho fica 

muito 

fragmentado, 

cada 

profissional 

com seu olhar. 

Pouco se 

conversa. Se 

tivesse pelo 

menos 
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mensalmente 

uma reunião 

de equipe em 

que todos os 

profissionais 

pudessem 

estar, trocar 

questões da 

Unidade, eu 

acho que seria 

bacana". 

 


