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RESUMO 
Este estudo teve como objetivo analisar o processo de trabalho em saúde no 

Centro Municipal de Saúde Tia Alice na comunidade da Mangueira, município 

do Rio de Janeiro. Este tema configura-se um desafio diante do que preconiza 

o Sistema Único de Saúde para um programa que está sob a ótica da 

Integralidade, destacando a fragmentação do trabalho, a dificuldade no projeto 

terapêutico e na continuidade do tratamento. Por isso, identificar como os 

pacientes e profissionais analisam o atendimento torna-se relevante para fins 

de (re) organização dos processos de trabalho. Foi realizada uma pesquisa 

qualitativa, onde os dados foram colhidos no contexto de dois grupos focais: 

com trabalhadores de uma Unidade Básica de Saúde da Família, e com os 

usuários desse serviço. Para análise dos dados, seguiu-se a técnica de análise 

de conteúdo categorial temática, sendo necessária a construção de um quadro 

de análise que nos ajudou a analisar, refletir e discutir as falas dentro dos 

grupos focais. As informações foram coletadas em 2012 e 2013. A amostra de 

pacientes participantes foi do grupo de diabéticos e hipertensos porque esse é 

o grupo que representa a maioria dos casos atendidos nesse Programa de 

assistência à saúde. Foram mulheres com idade entre 54 e 79 anos, todas 

vinculadas há mais de um ano no programa do CMS Tia Alice e pertencentes 

ao grupo de condição crônica. O grupo focal realizado com profissionais reuniu 

uma das três equipes do programa clínica da família (a responsável pelo maior 

número de atendimentos desse grupo de condição crônica). Sendo essa 

formada por médico, farmacêutico, dentista, enfermeiro, técnico de 

enfermagem e agentes de saúde. Foram constituídas as seguintes categorias: 

Integralidade/Acolhimento, vínculo, projeto terapêutico e continuidade no 

tratamento. O estudo suscitou discussão referente às práticas de acolhimento e 

reorientação do serviço, apontou possíveis intervenções para reorganização do 

processo de trabalho e qualificação assistencial baseada nas expectativas e 

necessidades apontadas pelos usuários, bem como para formação de projeto 

terapêutico.   

Palavras-chave: Cuidado integral, processo de trabalho em saúde, avaliação 

de serviços de saúde. 

 



 

ABSTRACT 
This study aimed to analyze the process of health work in the Municipal Health 

Center Tia Alice in the Mangueira community, in Rio de Janeiro. This theme 

sets up a challenge before recommending the Health System for a program that 

is from the perspective of completeness, highlighting the fragmentation of work, 

the difficulty in designing therapeutic and continuity of care. Therefore, 

identifying how patients and practitioners analyze the service becomes relevant 

for the purpose of (re) organization of work processes. We conducted a 

qualitative study where the data were collected in the context of two focus 

groups: workers with a Basic Family Health, and users of this service. For data 

analysis, followed by the technique of content analysis thematic category, 

requiring the construction of a framework of analysis that helped us to analyze, 

reflect and discuss the statements within the focus groups. The information was 

collected in 2012 and 2013. The sample of participants was patients of diabetic 

and hypertensive because this is the group that represents the majority of the 

cases seen in this health care program. Women selected were in age between 

54 and 79 years, all linked for over a year in the CMS Tia Alice program and 

belonging to the group of chronic condition. The focus group was conducted by 

professional teams, met one of three family clinic program (responsible for the 

largest number of calls this group of chronic condition). That is being formed by 

a physician, pharmacist, dentist, nurse, and health agents. The following 

categories were established: Completeness / Hospitality, bond, and therapeutic 

project continuity in treatment. The study raised discussion regarding practices 

and reorientation of the host service, pointed to possible interventions 

reorganization of work and care qualification based on the expectations and 

needs identified by users as well as for training of therapeutic project. 

 

Keywords: Completeness, Work process, analysis on health. 

 



APRESENTAÇÃO 
O desejo de desenvolver esta dissertação surgiu de uma necessidade e 

uma inquietação. A primeira, por obrigação e vontade, já que a tarefa de 

ensinar exige amor e aperfeiçoamento constante.  

A segunda começou a partir da observação e interesse por aprofundar 

uma discussão em saúde que considero importante a uma comunidade que já 

faz parte da minha vida: A comunidade da Mangueira, por quem sempre tive 

um carinho especial desde 2003, início da minha graduação em psicologia na 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro quando tive a oportunidade de 

conhecer alguns dos programas que atuam nela e para ela.  

O momento exato em que o desejo transformou-se em intenção eu não 

sei bem, mas desde que se iniciou não parou mais e agora, neste momento, 

estou trazendo o fruto de tudo que a minha ansiedade me fez pesquisar, 

observar e registrar. 

Continuando a minha trajetória com essa comunidade, no final de 2009, 

já formada comecei a atuar como psicóloga da Vila Olímpica da Mangueira, 

prestando atendimento à atletas de alto rendimento e alunos do núcleo de 

esporte e lazer na Mangueira e seu entorno. A partir desse momento, comecei 

a ter como inquietude os comentários relacionados à área da saúde, 

principalmente quando eram queixas relacionadas ao atendimento 

desarticulado. 

Isso evidenciou a necessidade de se discutir a integralidade como 

princípio organizador em várias dimensões, em especial, nas práticas da área 

de saúde, fundamentado em uma nova forma de atuar preparado para ouvir, 

entender, acolher e, a partir daí, atender às demandas e necessidades das 

pessoas, grupos e coletividades.  

A escolha do campo de estudo – Centro Municipal de Saúde Tia Alice – 

se deve ao fato de não ser meu local de trabalho e por ser o posto que atende 

a maior parte da população da comunidade da Mangueira e seu entorno. O 

fator primordial que justifica o foco desse trabalho – grupo de diabéticos e 

hipertensos – é a questão da não efetividade do atendimento integral em 

situações crônicas. 

 



 

Sendo assim, analisar o processo de trabalho da equipe desse programa 

de saúde na comunidade da Mangueira irá ajudar a descobrir as barreiras e 

dificuldades para a efetividade do atendimento integral a esses pacientes. E 

dessa forma, contribuir para um olhar que compreenda uma abordagem que 

permita ver além das demandas espontâneas trazidas pelos indivíduos.  

A partir desse pensamento e dessa construção comecei a percorrer esse 

caminho que me fez colher os frutos que hoje apresento como resultado dessa 

história.  
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Capítulo 1 : Introdução 
 

Essa dissertação focaliza o processo de trabalho na atuação de 

profissionais da área da saúde em uma comunidade de baixa renda – a 

comunidade da Mangueira e seu entorno no município do Rio de Janeiro. 

O atendimento à saúde numa comunidade de baixa renda torna-se muito 

mais complexo, em função de questões como desemprego, insuficiência no 

saneamento básico, violência entre outras. Neste contexto, os fatores físicos, 

psicológicos, sociais, culturais e econômicos que sustentam a integralidade do 

ser humano e afetam diretamente a sua saúde, sofrem impactos diferenciados 

devido à realidade vivida por esta população.  

O atendimento nesta área, por tanto, vem exigindo um tratamento que, 

além dos cuidados relativos à recuperação da saúde física dos indivíduos, 

encontre (ou busque) soluções, através do contexto do dia a dia destes 

pacientes, para a melhoria de suas condições de vida. 

Por isso, nesse estudo aprofundamos a discussão de modelos 

assistenciais em saúde e cuidado integral a fim de chegar ao nosso objetivo de 

analisar o processo de trabalho da equipe de saúde da comunidade da 

Mangueira no Centro Municipal de Saúde Tia Alice a partir da ótica da 

Integralidade. 

Uma vez que, segundo o serviço de saúde, a queixa principal da 

população é a questão da não efetividade do atendimento integral em 

situações crônicas – grupo de diabéticos e hipertensos – esse se torna nosso 

grupo foco para estudo de caso. 

O modelo assistencial comumente praticado na saúde brasileira em 

geral consiste em uma prática fragmentada, centrada em produção de atos, 

predominando a desarticulação entre as inúmeras queixas dos usuários. Para a 

mudança dessa realidade, se coloca um novo referencial, pautado no 

compromisso ético com a vida, com a promoção e a recuperação da saúde 

(Silva Junior, 2010). 

A fim de se pensar em novos modelos assistenciais na integralidade do 

cuidado a saúde, se faz necessário aprofundar o debate a partir de novos 
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fundamentos teóricos sobre o cuidado e o processo de trabalho. Dessa forma, 

serão construídas ações diferenciadas na produção da saúde voltadas para a 

produção do cuidado, de modo a estabelecer novas relações entre 

trabalhadores e usuários; gestores, estruturas e recursos. 

A partir do princípio de integralidade, concebe-se que todos os 

profissionais que trabalham com o ser humano devem aprimorar uma visão de 

abordagem integral, seja na produção do conhecimento ou na prestação de 

serviços, de modo a resgatar a importância da participação nos contextos onde 

se constrói a vida.  

Os profissionais de saúde devem despertar interesse crescente pela 

ampliação do foco dos resultados terapêuticos e de cuidados em saúde, para 

além do estado físico, englobando estados subjetivos de satisfação das 

pessoas na qualidade de vida do seu dia-a-dia. Esta atitude incorpora o 

princípio da integralidade como uma dimensão do cuidar. 

É importante que o eixo da integralidade esteja inserido na consciência 

crítica dos profissionais de saúde, para que partindo de seu contexto diário 

possam viabilizar ações transformadoras articuladas a todo o momento.  

Desse modo, conhecer experiências de implantação dessa diretriz e 

examinar os limites e possibilidades para a construção da atenção integral se 

apresentam como um rico campo de estudos. 

A partir desse estudo, esperamos contribuir para um olhar que 

compreenda uma abordagem biopsicosocial que permita ver além das 

demandas espontâneas trazidas pelos indivíduos.  

Como por exemplo, a atitude do médico que aproveita a consulta para 

identificar fatores de risco de outras doenças ou investigar a presença de 

doenças que ainda não se manifestaram em sofrimento, buscando 

compreender o conjunto de necessidades de ações e serviços de saúde que 

um usuário apresenta.  

Ou ainda, outras necessidades que não estão diretamente ligadas à 

doença presente, mas que podem interferir no cuidado da mesma. Essa visão 

viria romper com a perspectiva fragmentadora do modelo médico-hegemônico 

que tende cada vez mais à especialização. 
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Dessa forma, analisar o processo de trabalho da equipe desse programa 

de saúde na comunidade da Mangueira irá ajudar a descobrir as barreiras e 

dificuldades para a efetividade do atendimento integral a esses pacientes.  

Neste cenário, justifica-se a realização de um estudo de caso sobre o 

público que representa a maioria dos casos crônicos atendidos nesse 

Programa de assistência à saúde no Centro Municipal de Saúde Tia Alice: O 

grupo de diabéticos e hipertensos e os profissionais à eles relacionados. 

A metodologia proposta nesta pesquisa é de natureza descritiva, com 

enfoque de análise qualitativa, tendo como base teórica a ótica da integralidade 

na atenção à saúde. Utilizamos como fontes de dados os prontuários e 

documentos da base de dados do Centro Municipal de saúde Tia Alice; e 

tamém foram colhidos dados no contexto de dois grupos focais: com os 

trabalhadores dessa Unidade Básica de Saúde da Família, e com os usuários 

desse serviço. 

Para análise dos dados, seguiu-se a técnica de análise de conteúdo 

temática, que é “um conjunto de técnicas de análise das comunicações que 

utiliza procedimentos sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo das 

mensagens tendo por finalidade a interpretação destas mesmas 

comunicações” (Bardin, 2010, p.40). A partir dessa técnica construímos um 

quadro de análise que nos ajudou a analisar, refletir e discutir as falas dentro 

dos grupos focais.  

Para realização dos grupos focais foram necessários temários 

norteadores das questões a serem colocadas para análise. A partir da 

realização dos grupos e de acordo com essas questões formuladas no temário, 

foram estabelecidas as seguintes categorias: Integralidade/Acolhimento, 

vínculo, projeto terapêutico e continuidade na assistência. 

A possibilidade de usar esses conceitos articulados e operacionalizados 

através da indagação aos múltiplos atores envolvidos no processo de atenção 

à saúde nos permite inferir sobre a integralidade nessa atenção, e verificar a 

direcionalidade da construção do modelo tecnoassistencial em coerência com 

os princípios do Sistema Único de Saúde (Silva Junior e Mascarenhas, 2008). 

Esta forma de atuação ajudou a situar as práticas adotadas no contexto 

analisado, contribuindo assim para a obtenção de uma melhor compreensão de 

suas causas e efeitos, através da confirmação dos dados colhidos pelas 
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técnicas metodológicas, a partir do momento em que se pôde acompanhar as 

expressões e movimentos de todos os atores sociais envolvidos. 

 Os resultados sugerem que as tecnologias das relações nas ações de 

saúde indicam a necessidade de respeito, relações efetivas no trabalho, 

resolutividade no atendimento, acesso às informações entre os membros da 

equipe e entre estes e os usuários. As dificuldades e facilidades apontadas por 

eles revelam que trabalhar em equipe demanda relações efetivas, com ênfase 

na comunicação, respeito e cooperação, sendo as reuniões de equipe 

estratégia importante para isso. 

Mostrou também a necessidade de se avançar em melhores estratégias 

que permitam a ampliação de práticas transdisciplinares neste processo de 

trabalho, objetivando a efetivação do programa de saúde. Portanto, este estudo 

contribui para repensar o desenvolvimento do atual programa de saúde no 

CMS Tia Alice e exercitar o processo de reflexão nas atuais ações dessa 

equipe de saúde.  
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Capítulo 2 : O Marco Teórico-Conceitual 
 

O presente capítulo revisa conceitualmente as principais definições para 

a construção teórica dessa dissertação. Inicia-se com a discussão do conceito 

de modelos assistenciais em saúde, passando pelo processo de trabalho em 

saúde. Em seguida define conceitos do Cuidado integral que fundamentam 

esse trabalho em integralidade como acolhimento, vínculo e responsabilização. 

Finaliza conceituando projeto terapêutico como contribuição para a mudança 

das práticas em saúde.  

 

2.1 Modelos Assistenciais 
 

Modelo assistencial se refere ao modo como são organizadas, em uma 

dada sociedade, as ações de atenção à saúde, envolvendo os aspectos 

tecnológicos e assistenciais. Ou seja, é uma forma de organização e 

articulação entre os diversos recursos físicos, tecnológicos e humanos 

disponíveis para enfrentar e resolver os problemas de saúde de uma 

coletividade (Silva Junior, 2007). 

Na atual discussão de modelos assistenciais, encontramos algumas 

definições que fomentam nosso campo de debate, como a de Paim (1993, 

1998), onde os modelos assistenciais são combinações de saberes 

(conhecimentos) e técnicas (métodos e instrumentos) utilizadas para resolver 

problemas e atender necessidades de saúde individuais e coletivas. Não são, 

portanto, simplesmente uma forma de organização de serviços de saúde, 

tampouco um modo de administrar um sistema de saúde. Nessa perspectiva, 

os modelos de atenção à saúde são: 

 
“Formas de organização das relações entre 

sujeitos (profissionais de saúde e usuários) mediadas por 
tecnologias (materiais e não materiais) utilizadas no 
processo de trabalho em saúde, cujo propósito é intervir 
sobre problemas (danos e riscos) e necessidades sociais 
de saúde historicamente definidas” (Paim, 1993, p.457). 

 

Merhy (1998) defende que: 
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“…ao se falar de modelo assistencial estamos falando 
tanto de organização da produção de serviços a partir de 
um determinado arranjo de saberes da área, como de 
projetos de construção de ações sociais específicas, 
como estratégia política de determinados agrupamentos 
sociais. (…) Deste modo, os modelos assistenciais estão 
sempre se apoiando em uma dimensão assistencial e em 
uma tecnológica para expressar-se como projeto de 
política, articulando a determinadas forças e disputas 
sociais, [preferindo-se, portanto] a denominação de 
modelos tecnoassistenciais, pois achamos que deste 
modo estamos expondo as dimensões chaves que o 
compõem como projeto político” (Merhy et al., 1991 apud 
Silva Júnior, 1998; p.32). 

 

No Brasil, a Constituição de 1988 incluiu a saúde como direito de todos e 

dever do estado, com a consagração do Sistema Único de Saúde 

regulamentado pela “Lei Orgânica da Saúde” em 1990. Durante mais de vinte 

anos de implantação e implementação do novo sistema de saúde, aconteceram 

profundas mudanças no modelo assistencial, antes baseado em 

especialidades, agora priorizando redes fundamentadas na atenção primária 

que tem como modelo operacional o Programa Saúde da Família.  

A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) define a Atenção Básica 

(AB) ou Atenção Primária à Saúde (APS) como um conjunto de ações, "de 

caráter individual e coletivo", envolvendo promoção, prevenção, tratamento e 

reabilitação, por meio de trabalho em equipe, dirigido a populações de 

territórios delimitados, com a utilização de tecnologias de "elevada 

complexidade e baixa densidade".  

Organizada dessa forma, deve ser capaz de responder aos problemas 

de saúde de maior frequência e relevância em cada território, sendo por isso o 

contato preferencial dos usuários com o sistema de saúde ao qual está 

integrado. "Orienta-se pelos princípios da universalidade, da acessibilidade e 

da coordenação do cuidado, do vínculo e continuidade, da integralidade, da 

responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social" 

(Brasil, 2006). 

 
“A definição da AB/APS adotada pelo SUS, 

expressa duas dimensões: uma mais imediatamente 
vinculada à organização interna do trabalho - quando se 
refere à gerência democrática, ao trabalho em equipe, à 
definição de território, à integralidade do cuidado, ao 
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vínculo e à responsabilização com a comunidade e com 
cada usuário; e outro, relativo à relação que estabelece 
com o sistema - quando se refere a seu papel como 
principal porta de entrada, sua necessária 
interdependência com outros níveis do sistema de saúde, 
mas também, com outros setores de políticas sociais, e à 
sua capacidade de ordenar a rede de atenção à saúde.” 
(Castanheira et al., 2011). 

 

Neste respectivo trabalho estudaremos a primeira dimensão, isso porque 

compreender as práticas em saúde por sua dimensão de trabalho permite 

entender suas ações como processos de intervenção técnica e social na 

realidade de saúde. E também porque no plano das práticas sociais, a clínica 

tem-se mostrado hegemônica, na medida em que permite fazer crer que uma 

dada necessidade social de controle de doenças no plano coletivo pode ser 

resolvida apenas com um somatório de ações dirigidas ao plano individual.  

 

2.2 Processo de trabalho 
 

Peduzzi (2007) afirma que é importante saber a intencionalidade e a 

racionalidade que orientam o trabalho em equipe de saúde, diferenciando o 

trabalho em equipe baseado no modelo biomédico, na medicalização da saúde 

e na mercantilização dos serviços; do trabalho em equipe fundamentado nas 

necessidades de saúde dos usuários e da população da área de abrangência 

do serviço, orientado pela integralidade e pela interdisciplinaridade da saúde. 

Essa distinção requer a análise do processo de trabalho em saúde e do 

que o compõe baseado na sua dimensão tecnológica e técnica, destacando os 

instrumentos materiais e imateriais do trabalho e nos resultados que se propõe 

produzir, e também na politização da saúde, uma vez que os processos de 

trabalho e o modo de organização dos serviços expressam as políticas de 

saúde e os respectivos modelos assistenciais, bem como a articulação das 

práticas de saúde às demais práticas sociais, econômicas e políticas. 

Para Peduzzi (2007), no que se refere ao trabalho em equipe, a 

intervenção busca promover a mudança das práticas de saúde, no sentido da 

integração das ações de saúde e dos trabalhadores, para assegurar 

assistência e cuidado que respondam, de forma pertinente no sentido ético, 
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técnico e comunicacional, às necessidades de saúde dos usuários e da 

população de referência do serviço. 

 Através da construção de equipes integradas com mudança das 

práticas de saúde da fragmentação, hierarquização, do trabalho individualizado 

e paroxismo instrumental para a integração, democratização das relações de 

trabalho, integralidade e cuidado em saúde, se torna possível o exercício 

cotidiano do trabalho em equipe multiprofissional de saúde, para além do 

simples agrupamento de profissionais. 

Isso acontece porque cada profissional em sua respectiva área de 

atuação possui especificidades em seus saberes e em suas atividades que 

guardam conexões entre os diversos trabalhos especializados, o que os tornam 

complementares e interdependentes.  

 
“Portanto, o trabalho multiprofissional refere-se à 

recomposição de diferentes processos de trabalho que 
devem, para se integrar, concomitantemente, preservar 
as diferenças técnicas ou especificidades de cada 
trabalho e articular as intervenções realizadas pelos 
componentes da equipe. (...) A articulação requer que o 
profissional reconheça e coloque em evidência as 
conexões e os nexos existentes entre as intervenções 
realizadas – aquelas referidas ao seu próprio processo de 
trabalho e as ações executadas pelos demais 
integrantes.” (Peduzzi, 2007, p.162). 

 

Ou seja, não basta que as ações de saúde sejam executadas em uma 

situação comum de trabalho, onde os diferentes trabalhadores compartilham o 

mesmo espaço físico e a mesma clientela. Há necessidade que a equipe de 

saúde, através de cada integrante, de forma compartilhada, se direcione de 

maneira a articular suas ações, a fim de obter determinado grau de integração. 

 
“O próprio reconhecimento das conexões entre as 

intervenções busca estabelecer pontes, ligações, que 
requerem a mediação da linguagem, a comunicação 
entre os profissionais e destes com os usuários. O 
reconhecimento do trabalho do outro também pressupõe 
uma concepção de processo saúde-doença que 
contemple suas múltiplas dimensões, o que remete a 
integralidade da saúde.” (Peduzzi, 2007, p.163).  
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Além da manutenção das especificidades e da articulação das ações, a 

desigual valoração social dos diferentes trabalhos especializados - que levam 

às relações hierárquicas entre os trabalhadores das diversas áreas de atuação 

– se coloca como outro aspecto a ser reconhecido para se chegar à integração 

das ações. A desigualdade entre os trabalhadores especializados se traduz na 

hierarquia institucional que expressa tanto a estrutura organizacional e o 

modelo de gestão, como a pirâmide de disciplinas, áreas profissionais e 

respectivos trabalhos especializados. (Peduzzi, 2007).  

 

2.2 Cuidado integral 
 

Na sequencia faremos uma discussão dos conceitos envolvidos na 

definição da integralidade por entender que ela dá as diretrizes pra uma 

contínua organização do processo de trabalho nos serviços de saúde, a fim de 

aumentar as possibilidades de apreensão das necessidades de saúde de um 

determinado grupo.  

Sabendo da polissemia do termo integralidade, Mattos (2001) organiza o 

princípio da integralidade em três grandes conjuntos de sentidos. O primeiro, 

se aplica aos atributos das práticas dos profissionais de saúde; onde a 

integralidade acontece quando há compreensão do conjunto de necessidades 

de ações e serviços de saúde que um paciente requer ao buscar a atenção do 

profissional. A integralidade é entendida como um atributo que deveria permear 

a prática de todos os profissionais de saúde.  

O segundo conjunto de sentidos da integralidade se refere à 

característica da organização dos serviços, na qual se critica a dissociação 

entre as práticas de saúde pública e as assistenciais. Os serviços de saúde 

organizados exclusivamente para dar conta de doenças de uma população 

tornaram-se inaceitáveis, e deveriam estar aptos a realizar uma apreensão 

ampliada das necessidades da população atendida.  

 
“(...) a integralidade emerge como princípio de 
organização contínua do processo de trabalho nos 
serviços de saúde, que se caracteriza pela busca 
também contínua de ampliar as possibilidades de 
apreensão das necessidades de saúde de um grupo 
populacional” (Mattos, 2001; p.57). 
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E o terceiro conjunto engloba as respostas governamentais que são 

dadas aos problemas de saúde da população ou às necessidades de certos 

grupos específicos. Com o objetivo de não reduzir a objetos 

descontextualizados os sujeitos sobre os quais tais políticas irão incidir, e 

sabendo da necessidade de se incorporar as possibilidades de promoção, 

prevenção de doenças, cura e reabilitação, a certos problemas de saúde 

pública. 

Para o autor:  

 
“É possível reconhecer alguns traços de 

semelhança, algumas analogias, alguns fios de ligação 
que articulam todos esses sentidos. Quer tomemos a 
integralidade como princípio orientador das práticas, quer 
como princípio orientador da organização do trabalho, 
quer da organização das políticas, a integralidade implica 
uma recusa ao reducionismo, uma recusa à objetivação 
dos sujeitos e talvez uma afirmação da abertura para o 
diálogo” (Mattos, 2000, p.61).  

 

Assim, ao tomarmos como ponto de partida a integralidade resolvemos 

conceituá-la como atributo das práticas profissionais de saúde e da 

organização do serviço, a fim de refletir sobre a temática do processo de 

trabalho em saúde. Entendemos que para isso, alguns outros conceitos 

articulados traduzem a integralidade nos sentidos adotados, por isso 

definiremos a seguir:  

 

Acolhimento, segundo Silva Junior: 

 
“Tratar humanizadamente toda demanda a 

demanda; dar respostas aos demandantes, individuais ou 
coletivos; discriminar riscos, as urgências e emergências, 
encaminhando os casos às opções de tecnologias de 
intervenção; 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”. 
(2001, p.91). 

 

Isso significa que em nosso trabalho abordamos o acolhimento como um 

dispositivo precursor de reflexões e mudanças na forma de organizar os 
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serviços de saúde, de como os saberes estão sendo utilizados para melhorar a 

qualidade das ações em saúde. Representa a humanização das relações em 

serviço, a universalidade do acesso e a retomada do lugar dos sujeitos. 

Pensamos no acolhimento em três dimensões: como postura, e isso 

pressupõe a atitude dos profissionais e da equipe de saúde no seu tratamento 

ao usuário e suas demandas. A postura receptiva e solidária ao sofrimento ou 

problema do usuário com uma escuta humanizada abre as portas para uma 

relação de diálogo. 

Para que essa escuta aconteça de forma eficaz é necessário conhecer 

quem se escuta, como e sobre o que se fala, e quem está falando. Essa escuta 

e conversa com os usuários não é tempo desperdiçado, mas sim um 

importante instrumento de trabalho. 

A segunda dimensão do acolhimento é a técnica, que serve para 

instrumentalizar as ações e os procedimentos de forma organizada para 

facilitar o atendimento na escuta, análise e percepção dos possíveis riscos nas 

soluções ou alternativas aos problemas demandados. 

 

O acolhimento para Merhy representa: 

 
“O resgate e a potenciação do conhecimento 

técnico das equipes, possibilitando o enriquecimento da 
intervenção dos vários profissionais de saúde na 
assistência. Torna possível, ainda, a reflexão sobre a 
humanização das relações em serviço e parte da lógica 
de poder contida no processo, contribuindo, assim, para 
uma mudança na concepção da saúde como direito”. 
(2000, p.22) 

 

A terceira dimensão é pensar no acolhimento como princípio de 

reorientação de serviços, ou seja, a equipe usa o acolhimento para pontuar 

problemas e ao oferecer soluções e respostas, reformulam o seu processo de 

trabalho e assim se rearticula o serviço. 

Outra definição importante para esse trabalho é a da palavra vínculo. O 

ato de vincular significa ligar ou prender, na visão de Merhy (1997), é ter 

relações tão próximas e tão claras que a equipe possa se sensibilizar com o 

sofrimento ou demanda dos usuários ou da população adstrita. Ou ainda: 
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“é o profissional de saúde ter relações claras e 
próximas com o usuário, integrando-se com a 
comunidade em seu território, no serviço, no consultório, 
nos grupos e se tornar referência para o paciente, 
individual ou coletivo, que possa servir à construção de 
autonomia do usuário” (Merhy, 1997, p.138). 

 
Assim, também pensamos no vínculo em três dimensões: como 

afetividade, pois o profissional precisa gostar de sua profissão e se interessar 

no bem estar do paciente para assim constituir um vínculo estável. Vínculo 

como relação terapêutica, ou seja, uma forma de cuidado na relação sujeito-

sujeito e não sujeito-objeto. Ao considerar a singularidade de cada 

relacionamento há um fortalecimento do vínculo. E a terceira dimensão de 

vínculo que é como continuidade. Isso significa um contínuo conhecimento 

mútuo na relação de confiança entre profissional e paciente, fortalecendo o 

vínculo dessa relação.  

Dessa forma, a idéia de vínculo implica em responsabilização, pois o 

profissional tem que assumir a responsabilidade pela vida e morte do paciente. 

Tem que se responsabilizar também pelas indicações para a resolução dos 

problemas das demandas do paciente. 

 

2.3 Projeto Terapêutico  
 

O conceito de projeto terapêutico pode assumir vários aspectos, 

segundo diferentes autores. Para Merhy (2000) se trata de uma expressão 

operacional dos modelos de atenção e das práticas de saúde. Sendo assim, o 

projeto terapêutico traduz o modo como um modelo de atenção à saúde 

equaciona a capacidade de produzir certas práticas de saúde com o mundo 

das necessidades de saúde, enquanto ação tecnológica em função de um 

objetivo.  

Ou seja, modelos de atenção que seguem a lógica acumulativa do 

capital não buscariam a defesa da vida individual e coletiva como finalidade, 

mas sim a operacionalização de projetos terapêuticos que “permitam o controle 

de tecnologia de alto custo, nem que isso custe a própria vida do usuário” 

(p.112-116).  
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Segundo este autor, o ato de cuidar no chamado Projeto Terapêutico 

Individual (PTI), é um ato no qual todo o profissional de saúde pode ser, ao 

mesmo tempo, operador do cuidado e gestor do cuidado. Dessa forma, a 

equipe de profissionais de saúde ao formular e executar um PTI em um 

determinado serviço de saúde para um determinado usuário ou grupo, articula 

entre si e com o usuário ao mesmo tempo a operação e a gestão do cuidado.  

Haveria assim, uma possibilidade de se explorar a cooperação entre os 

diferentes saberes e o compartilhamento decisório, a partir de um espaço 

semelhante e equivalente de trabalho em equipe: o núcleo cuidador (1998, 

p.117). A partir daí, a incorporação de novos objetivos usuários-centrados, 

através da ampliação das percepções do que sejam as necessidades de saúde 

legítimas, podem transformar o projeto terapêutico em dispositivo para 

reformular a formação e as práticas dos profissionais de saúde com 

centralidade no usuário e não mais no lucro.  

A concepção de projeto terapêutico em muitas experiências no campo 

da saúde mental está vinculada a noção de profissional de referência. Aquele 

que assume a gestão da clínica (e do cuidado) em um projeto terapêutico em 

andamento. Na equipe, cada profissional se torna referência para um certo 

número de usuários inseridos em projetos terapêuticos. Funcionando como 

dispositivo de responsabilização e de reforço do vínculo (Silva, 2005). Essa 

responsabilização operada pela noção de profissional de referência, quando 

trazida para o âmbito das equipes de referência na atenção básica incrementa 

as possibilidades de superação da simples adscrição de clientela, pelo vínculo 

com responsabilização.  

Segundo Oliveira (2007), A emergência do termo Projeto Terapêutico 

Singular (PTS) apóia-se na idéia de que o projeto terapêutico pode ser utilizado 

não só para indivíduos, mas também para coletivos. O termo singular também 

remete à diferença, contexto singular, não passível de reprodutibilidade e, 

portanto, menos sujeitado a processos de captura pelo planejamento 

normativo.   

Para Cunha (2005) o PTS é produzido em “uma variação da discussão 

de caso clínico”. Configura-se em formato de reunião de equipe em que os 

profissionais de saúde trocam percepções e constituem uma compreensão 
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coletiva do sujeito doente, a qual subsidia o desenho de intervenções sobre o 

caso.   

Segundo esse autor, o PTS conteria quatro momentos: “o diagnóstico”, 

com olhar sobre as dimensões orgânica, psicológica, social e o contexto 

singular em estudo; “a definição de metas”, dispostas em uma linha de tempo 

de gestão da clínica, incluindo a negociação das propostas de intervenção com 

o sujeito doente; “a divisão de responsabilidades e tarefas” entre os membros 

da equipe e “a reavaliação”, na qual se concretiza a gestão do PTS, através de 

avaliação e correção de trajetórias (p.186).  

Também chama atenção que a atuação pela via do PTS pressupõe o 

reconhecimento de uma capacidade/poder das pessoas interferirem na sua 

própria relação com a vida e com a doença. À equipe caberia “exercitar uma 

abertura para o imprevisível e para o novo, e lidar com a possível ansiedade” 

que a proposta traz (p.88-89).  

A configuração mais próxima do que consideramos neste trabalho como 

conceito de PTS é o que diz que “a singularidade é a razão de ser do projeto 

terapêutico, é o lócus onde, em função de um ser humano singular ou coletivo 

singular, é determinada a ação de saúde oferecida para alcançar o objetivo de 

produzir Saúde” (Aranha e Silva, 2005, p.442).   

O PTS demanda da equipe a operação com menor possibilidade de 

certezas e maior abertura para a negociação, algumas vezes inclusive, de seus 

próprios modos de ver o mundo e os processos de adoecimento e de produção 

de saúde. 

Oliveira (2007) em sua dissertação sobre “O Projeto terapêutico como 

contribuição para a mudança das práticas de saúde” relata sua experiência 

sobre a dificuldade, principalmente em termos de instrumentos para 

compreender e formular ações frente à complexidade das situações-problema 

a serem enfrentadas nos serviços de saúde de atenção básica na sua 

experiência médica, que refletia em baixa capacidade resolutiva apesar de seu 

esforço e compromisso. 

 
“Em repetidas situações a maior dificuldade 

estava na escassez de instrumentos para compreender e 
agir sobre os determinantes que interferem no processo 
saúde-doença, pois freqüentemente pareciam externos 
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ao setor saúde, no “limbo” da intersetorialidade. A 
conseqüência geral dessas dificuldades era o processo 
inexorável de redução da complexidade dos problemas 
das pessoas à dimensão biológica, território no qual eu e 
os meus colegas de trabalho nos sentíamos mais 
potentes em termos de possibilidades de intervenção. 
Processo esse, não só observado em mim e nos 
companheiros de residência, mas em muitos dos 
profissionais médicos dos serviços em que estávamos 
inseridos.” Oliveira (2007, p.69). 

 

Os trabalhadores inseridos nessa lógica de redução às intervenções 

individuais, voltadas para a dimensão orgânica transformam os serviços em 

grandes ambulatórios de consultas médicas, onde os trabalhadores acabam 

assumindo papéis subsidiários.  

Nesse contexto, a “consulta médica” passa a ter centralidade no 

processo de trabalho de todos os profissionais. O auxiliar de enfermagem deve 

preparar os pacientes, executar procedimentos indicados, dispensar 

medicamentos prescritos e marcar retornos.  

O agente comunitário de saúde deve convocar para a consulta, marcar e 

levar encaminhamentos para exames e outros atendimentos em especialistas e 

conferir se a prescrição feita pelo médico está sendo seguida pelo paciente no 

domicílio.  

A(o) enfermeira(o) deve “consultar” quem não teve acesso à consulta 

médica por falta de “vagas”, controlar a adesão aos tratamentos por escritos 

pelo médico e coordenar o trabalho dos demais profissionais. 

 
“Esse processo  se torna tão automatizado que o 

simples cumprimento das tarefas acima descritas passa a 
ser parâmetro de resolutividade desses profissionais, 
desfocando ainda mais do objetivo-fim da produção de 
saúde e da  co-produção de sujeitos autônomos. Todo 
esse processo, em ciclo vicioso, tem produzido o “valor 
de uso”  da consulta médica como “preciosidade” para  as 
populações de usuários da saúde tanto no setor público, 
como no setor privado.” (Oliveira 2007, p. 70) 
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2.4 Continuidade da Assistência 
 

Com as reformas no sistema de saúde das últimas décadas, foi incluída 

a formação de Redes de Serviços de Saúde, proposta para proporcionar a 

ampliação do acesso, da continuidade assistencial e melhoria da eficiência da 

atenção à saúde da população (Viacava, 2004; 9: 711-24). 

Observamos na literatura estudada que a continuidade da assistência é 

um conceito de difícil medida e formulação. Alguns autores como Saultz 

(2003) o destacam como um conceito multidimensional, para o qual ainda não 

existe consenso. A maioria das definições centra-se em elementos como a 

transferência de informação, a relação interpessoal e coordenação da atenção, 

buscando a conectividade entre as partes. 

Segundo Reid (2002), para que haja continuidade devem existir: 

cuidados individuais a uma pessoa e, assistência prestada ao longo do tempo. 

Os cuidados com um indivíduo diferenciam a continuidade de atributos como a 

integração de serviços e coordenação assistencial, que são muitas vezes 

utilizados indistintamente como continuidade. O cuidado ao longo do tempo é 

identificado como a dimensão longitudinal e cronológica da continuidade do 

cuidado. 

Existem ainda, outras formas de conceituação da continuidade 

assistencial. Porém, neste estudo adotou-se o conceito proposto por Reid et al. 

Estes autores, a definem como "o grau de coerência e união das experiências 

na atenção percebida pelos usuários ao longo do tempo, de maneira que sejam 

coerentes com suas necessidades médicas e contexto pessoal". Sendo assim, 

ela resulta da coordenação da assistência, vista desde a perspectiva do 

paciente. Esses autores classificam a continuidade assistencial em três 

categorias:  

a) a continuidade da gestão – se refere a coordenação da atenção, e 

com a provisão de diferentes tipos de assistência à saúde complementares 

entre si e sem duplicação;  

b) a continuidade da informação – se refere a disponibilidade das 

informações sobre o paciente, para que o profissional possa interpretar 

ocorrências anteriores; e,  
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c) a continuidade da relação – implica em que o paciente conheça seu 

médico pelo nome e confie nele, visto que o profissional assume a 

responsabilidade do cuidado desse paciente ao longo do tempo. 

Reid (2002) ainda estabelece dimensões para cada uma das três 

categorias da continuidade assistencial. Na continuidade da gestão, definem-se 

duas dimensões: a primeira é a consistência do cuidado ou coerência da 

atenção que seria a percepção por parte do paciente de que existe coerência 

entre os objetivos e tratamentos realizados por diferentes serviços, 

assegurados a partir de planos e/ou protocolos; a segunda é a flexibilidade nos 

planos de cuidado que permite que aconteçam as mudanças necessárias nos 

planos de tratamento de acordo com a necessidade do paciente. 

Na continuidade da informação também são agregadas duas dimensões: 

A transferência e utilização da informação que seria a percepção do usuário de 

que cada profissional tem acesso às informações sobre a atenção prestada 

com antecedência e a evolução da doença; e o conhecimento acumulado que é 

a percepção do paciente de que o profissional conhece seus valores, e 

preferências, influenciando no planejamento do tratamento mais adequado. 

Já a continuidade da relação inclui: o vínculo entre o paciente e o serviço 

de saúde, que vai depender da duração e do tipo de cuidado envolvido 

(episódio agudo ou enfermidade crônica de longa duração). Quando existe 

forte vínculo com o profissional responsável pela atenção, há maior facilidade 

no reconhecimento de problemas, diagnóstico mais preciso e melhor adesão 

ao tratamento. Também há benefícios com relação à confiança, o 

entendimento mútuo, a comunicação efetiva e a responsabilidade.  

 
“A continuidade da assistência se constitui em um 

aspecto central na atenção à saúde, particularmente 
quando se trata de doenças crônicas. A prevalência da 
diabetes e hipertensos tem produzido impactos no setor 
saúde expressos nas internações por complicações 
evitáveis, e na alta letalidade hospitalar em situações de 
urgências. Isto decorre de várias condições que limitam o 
acesso e a continuidade assistencial desses 
pacientes. Deste modo, as vivências e percepções no 
cuidado de portadores de doenças crônicas podem 
proporcionar informações importantes para a análise da 
continuidade assistencial, visto que a condução da 
assistência à saúde requer o envolvimento de equipes 
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multidisciplinares nos três níveis de assistência por um 
longo período de tempo” (Brito et al, 2012). 

 

 Após a reflexão de todos esses conceitos, percebemos a importância de 

se buscar estratégias para readequação da formação dos profissionais de 

saúde com  base em concepções de processo  saúde-doença-atenção, de 

saúde e de cidadania mais amplas, assim como a implementação de processos 

que se contraponham positivamente à centralidade do médico através de 

dispositivos que promovam experiências de trabalho interdisciplinar. 

 
2.5 Estudos recentes 

Silva Junior (2002) afirma que a reorganização do modelo 

tecnoassistencial do Sistema Único de Saúde (SUS), tem como base os 

princípios da universalidade, integralidade, eqüidade, resolubilidade, inter-

setorialidade, humanização do atendimento e participação social, ainda 

constitui um desafio para o campo da Saúde Coletiva.  

Ele ressalta que desde a segunda metade da década de 90, tem 

acontecido uma reorganização da Atenção Básica em Saúde, orientada, 

principalmente, pelo Programa de Saúde da Família, mas que a implementação 

desse programa, embora sob mesma orientação macropolítica, vem 

produzindo experiências qualitativamente diferentes e, em muitos casos, 

reproduzindo o modelo tradicional de assistência em novas embalagens como 

o próprio já tinha alertado em 1998, bem como Franco e Merhy em seus 

estudos do ano 2000. 

A “Saúde da Família”, como proposta nacional para o SUS, surge 

inicialmente em 1993, como mais uma forma de Programa do Ministério da 

Saúde – o Programa de Saúde da Família (PSF) – tornando-se, com a Norma 

Operacional Básica de 1996 (NOB/1996), um recurso estratégico de política 

nacional para a mudança do modelo assistencial vigente no país.  

 
“A estratégia de Saúde da Família ou da Medicina 

de Família tem como proposta a superação do modelo de 
assistência no que tange a facilitar o acesso aos serviços 
de saúde, atender personalizadamente, de forma mais 
acolhedora, mantendo uma relação de vínculos diretos 
com a clientela e estabelecendo responsabilidades na 
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proteção e manutenção da saúde daquela comunidade.” 
(Mascarenhas, 2003). 

 

Ao atuar, a equipe profissional do PSF procuraria observar os problemas 

de saúde trazidos pela população ou buscá-los ativamente na comunidade, 

procurando resolvê-los não só pela ótica biológica, mas também levando em 

consideração os aspectos psicológicos e sociais.  

O Programa também ofereceria atenção integral através de ações 

preventivas, promocionais, tratamento e de recuperação da saúde, buscaria 

articular os diversos recursos e níveis de assistência existentes, integrando-os 

na atenção ao paciente, evitando a fragmentação do cuidado e a desorientação 

do paciente na busca dos recursos. Racionalizaria o uso das tecnologias 

incorporando-as de forma crítica conforme a necessidade, bem como 

estimularia ainda a autonomia dos pacientes e o auto-cuidado.  

Mascarenhas (2003) estudou em sua tese de doutorado a 

Implementação da Atenção Básica em Saúde no município de Niterói, RJ, 

através do estudo de caso em Unidade Básica de Saúde tradicional e no 

Módulo do Programa Médico de Família. Foi feita uma análise dessa 

implementação com ênfase no processo de trabalho utilizando como condições 

traçadoras as ações dos programas de pré-natal e do controle da hipertensão 

arterial. 

As principais dificuldades encontradas na implementação do PMFN 

foram, no que diz respeito ao reordenamento do fluxo de usuários através de 

sistema de referência e contra-referência, com limitações no acesso dos 

usuários a outros níveis de complexidade e na falta de uma cultura de trabalho 

participativo por parte dos profissionais da equipe, usuários e associação de 

moradores.  

Também se verificou que o PMFN propõe algumas inovações no modelo 

de gestão e pode-se observar neste estudo o processo de trabalho como 

diferencial, que introduz um modelo de assistência com maior humanização na 

relação entre usuários e profissionais; destaca-se que a concepção de equipe 

multiprofissional, em que a supervisão é um importante instrumento de 

desenvolvimento dos profissionais e das equipes de saúde, compondo o dia-a-

dia dos serviços.  
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A autora ainda destaca que nas duas modalidades de atenção há 

dificuldades de articulação entre as equipes de profissionais nos diferentes 

níveis de atenção que prejudicam a integralidade na oferta de serviços. 

Ao analisar e avaliar os dois serviços, Mascarenhas (2003), demonstrou 

que os aspectos relevantes na direcionalidade das mudanças no modelo 

tecnoassistencial são pouco percebidos pela forma de acompanhamento do 

programa pela avaliação normativa.  Concluindo pelo que já apontava Hartz 

(2000, p. 29-35) na necessidade de complementar o processo de 

monitoramento com a abordagem da pesquisa avaliativa na busca de perceber 

os movimentos de mudança na qualidade da atenção no que se refere 

principalmente ao processo de trabalho das equipes, na relação com as 

populações adscritas e a integralidade da atenção à saúde, o que justifica o 

presente estudo. 

A autora cita Teixeira (2001) que propõe uma concepção ampliada de 

modelo de atenção, incluindo três dimensões: gerencial, organizativa e 

tecnoassistencial. A dimensão gerencial concerne aos mecanismos de 

condução do processo de reorganização das ações e serviços; a dimensão 

organizativa diz respeito ao estabelecimento das relações entre as unidades de 

prestação de serviços, considerando a hierarquização dos níveis de 

complexidade tecnológica do processo de produção do cuidado; a dimensão 

tecnoassistencial, refere-se às relações estabelecidas entre os sujeitos das 

práticas e seus objetos de trabalho em saúde, em vários planos: promoção da 

saúde, prevenção de riscos e agravos, recuperação e reabilitação. 

Também destaca que apesar de necessárias, apenas as reformas não 

são suficientes para a transformação completa do modelo de atenção. Isso 

exige a implementação de mudanças no processo de trabalho em saúde, tanto 

no que se refere a seus propósitos ou finalidades quanto a seus elementos 

estruturais, isto é, o objeto de trabalho, o perfil dos sujeitos e as relações 

estabelecidas entre eles e a população de usuários dos serviços.  

Ainda com relação às finalidades ou propósitos da atenção à saúde, 

mostra a necessidade de superar o modelo centrado na atenção à demanda 

espontânea, de atendimento a doentes, com a inclusão de ações de prevenção 

de riscos e agravos e de promoção da saúde, para além das unidades de 



 

 

33

saúde, nos territórios onde vive e trabalha a população da área de abrangência 

dos serviços.  

Quanto ao objeto de trabalho, mostra o deslocamento do eixo de 

recuperação da saúde dos indivíduos doentes para o de prevenção de riscos e 

agravos e promoção da saúde das pessoas e dos grupos populacionais. 

Tomam-se como objeto os problemas de saúde e seus determinantes, 

organizando-se a atenção pelas ações e serviços que incidem sobre as 

causas, no modo de vida das pessoas e dos diversos grupos sociais 

(Mascarenhas 2003). 

Isso significa dizer que para que haja uma redefinição do objeto de 

trabalho, se faz necessário o manejo de saberes e tecnologias próprias que 

geram uma modificação do perfil dos sujeitos do processo de trabalho. Essa 

modificação engloba tanto o plano individual de cada profissional de saúde 

como o plano do sujeito coletivo, no caso a equipe multiprofissional 

responsável pelas ações de saúde em cada território. 

Segundo levantamento bibliográfico feito na biblioteca virtual de saúde 

(BVS) entre Janeiro e Junho de 2012 das pesquisas divulgadas nos últimos 

dez anos (2002 a 2012) com as seguintes palavras chave: cuidado integral e 

processo de trabalho, encontramos alguns estudos publicados que se 

relacionam com a nossa temática e fomentam nossa discussão. Entre eles 

destacamos os principais, como é o caso de LS Bastos, MMA Assis, MAA 

Nascimento e LCF Oliveira em 2009, cujo título é a “Construção da 

integralidade no cuidar de pessoas com diabetes mellitus em um centro de 

saúde em Feira de Santana (BA)”. Estudo que analisa o cuidado de pessoas 

com diabetes mellitus (DM) sob a ótica da integralidade, através do acesso, do 

vínculo-responsabilização e da formação da equipe em um centro de saúde de 

Feira de Santana (BA). A abordagem utilizada foi qualitativa, cujos sujeitos 

eram os trabalhadores de saúde e usuários cadastrados no Programa de 

Atenção ao Diabético. Os resultados revelam que a atenção básica é pouco 

estruturada, com um modelo de organização dos serviços esgotado, um 

processo de cuidar construído no cotidiano do serviço de forma fragmentada, 

superficial, médico-centrado, e que a municipalização como vem se 

desenvolvendo em Feira de Santana provocou (des)estruturação e 

(des)continuidade da atenção à saúde das pessoas com DM. O acesso é 



 

 

34

restrito, focalizado e direcionado a ações de baixa complexidade. O 

acolhimento e o vínculo, distantes da corresponsabilização, e ainda há carência 

de formação e de autonomia. O estudo conclui que é necessário ampliar o 

debate sobre o cuidado integral e gestão do trabalho, valorizando a práxis 

cotidiana dos sujeitos envolvidos no cuidado. 

Outro estudo levantado foi “O agente comunitário de saúde frente ao 

processo de trabalho em equipe: facilidades e dificuldades” de Peres, CRFB; 

Caldas, J; Luiz, A; Silva, RF; Marin, MJS publicado em 2011, o estudo se 

propõe a analisar as dificuldades e facilidades dos Agentes Comunitários de 

Saúde (ACS) frente ao trabalho em equipe. As dificuldades e facilidades 

apontadas por eles revelam que trabalhar em equipe demanda relações 

efetivas, com ênfase na comunicação, respeito e cooperação, sendo as 

reuniões de equipe estratégia importante para isso. Conclui-se pela 

necessidade de constantes investimentos nas relações entre os membros da 

equipe. 

Já o estudo “O processo de trabalho em uma Unidade de Terapia 

Intensiva Neonatal” de Marques, PA; Melo, ECP; em 2008 faz uma analise da 

organização do processo de trabalho em uma Unidade de Terapia Intensiva 

Neonatal através das relações estabelecidas entre os atores sociais presentes 

no espaço micropolítico, onde foram detectados ruídos que influenciaram na 

qualidade da assistência. A análise do fluxograma revelou fragilidades na rede 

de contratualidade, problemas de registros e arquivamento de documentação 

e, erros relativos ao processo assistência. 

O estudo “Discussão de famílias na estratégia saúde da família: 

processo de trabalho em construção de Matumoto, S; Mishima, SM; Fortuna, 

CM; Pereira, MJ B; Almeida, MCP; em 2011, teve  como objetivo acompanhar o 

processo de trabalho de uma equipe de saúde da família em suas reuniões de 

discussão de casos de famílias. A equipe realizou discussão sobre as famílias, 

classificando-as segundo critérios de risco, refletiu sobre o que foi realizado e 

buscou possibilidades de ação. A equipe empreendeu esforços para analisar o 

modo como cuida das famílias e para conseguir integração. O estudo conclui 

que as reuniões favoreceram a produção de cuidados e a construção da 

grupalidade na medida que a equipe, no cuidar lida com a subjetividade 

produzidas no trabalho. 
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Um estudo indagador foi visto: “Existe trabalho em equipe no Programa 

Saúde da Família?” de Kell, MCG; Shimizu, HE em 2010 e teve como objetivo 

conhecer como se desenvolve o trabalho em equipe no Programa Saúde da 

Família. Foi realizado no Município de Santo Antonio do Descoberto (GO), com 

quatro equipes básicas completas há mais de seis meses. Evidenciou-se que 

os sujeitos representam o trabalho em equipe como a união dos integrantes na 

busca de um objetivo comum, o processo de trabalho ocorre de forma parcelar, 

pois as funções se realizam de forma isolada ou compartilhada, mas não 

interativa ou integrada. A ausência de articulação das ações dificulta que as 

equipes encontrem espaços para a elaboração de projeto assistencial local que 

atenda as necessidades mais amplas da população. 

O estudo de Nery, SR et all em 2009 “Acolhimento no cotidiano dos 

auxiliares de enfermagem nas Unidades de Saúde da Família, Londrina (PR)” 

analisa a visão dos auxiliares de enfermagem sobre a prática das equipes de 

saúde da família em Londrina (PR), quanto à adoção do acolhimento como 

tecnologia na relação com o usuário e comunidade. Os resultados mostraram 

que os mesmos têm sensibilidade, compromisso e responsabilidade para 

acolher o usuário, e reconhecem a importância do atendimento integral e 

resolutivo. Relatam conhecer melhor a realidade vivida pelas famílias, a partir 

da implantação da saúde da família, mas destacam o fato de que nem todos os 

auxiliares de enfermagem realizam as atividades externas à unidade. Também 

foram percebidas contradições quanto aos direitos dos usuários de SUS, 

principalmente no que se refere à universalidade do acesso. Uma das 

dificuldades citadas foi o aumento da demanda ocorrido após a implantação do 

Programa Saúde da Família. Tal situação apresenta-se como um dos desafios 

para mudança do modelo de atenção, sendo necessária a reorganização do 

processo de trabalho e a incorporação de outros campos de conhecimento, no 

sentido de que o acolhimento ocorra, integrando as atividades intra e extra 

unidade. 

No “Processo de trabalho na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal: 

construção de uma atenção orientada pela integralidade” de 2009, os autores 

Duarte, ED; Sena, RR; Xavier, CC; fizeram um estudo qualitativo, que teve 

como objetivo analisar a ação dos profissionais e sua contribuição na 

construção da integralidade do cuidado ao recém-nascido internado na 
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Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN). O estudo foi realizado no 

Hospital Sofia Feldman, em Belo Horizonte (Minas Gerais), e teve como 

sujeitos 10 profissionais que assistem o recém-nascido na UTIN, e 7 pais de 

recém-nascidos ali internados. A partir dos dados, evidenciaram-se as 

potencialidades da prática dos profissionais orientada pelo sentido da 

integralidade, os atos de saúde que materializam ou não a integralidade, as 

diferentes percepções dos participantes acerca do trabalho realizado pela 

equipe, e de que forma a lógica da organização do processo de trabalho 

inscreve o fazer do coletivo de trabalhadores. 

Ainda em nosso levantamento, encontramos o estudo “Análise da gestão 

do cuidado no Programa de Saúde da Família: referencial teórico-

metodológico” de Pires, MRGM; Gõttems, LBD; de 2009 que faz uma reflexão 

questionando que referencial teórico-metodológico pode ser utilizado para 

analisar o potencial para autonomia do cuidado no processo de trabalho do 

PSF. Parte-se da premissa de que a análise do processo de trabalho em saúde 

centrado nas contradições da gestão do cuidado contribui para o desvelamento 

de potencialidades emancipatórias. O estudo teve como objetivos: discutir as 

contradições, possibilidades e desafios às mudanças da gestão do cuidado no 

Progrma de Saúde da Família/Atenção Básica/Sistema ùnico de Saúde e 

propor um referencial teórico-metodológico para análise da gestão do cuidado 

no processo de trabalho do Programa de Saúde da Família. Conclui-se pelo 

uso de referenciais que explicitem se o cuidado em saúde tende mais para o 

domínio autoritário ou para o partilhamento de poderes entre os sujeitos, 

entendendo-os complementares. 

Outro estudo foi “A dimensão cuidadora do trabalho de equipe em saúde 

e sua contribuição para a odontologia”, onde Teixeira, MCB em 2006, 

apresenta um estudo qualitativo que analisa o processo de trabalho em saúde 

de uma equipe multiprofissional na perspectiva do cuidado e sua contribuição 

ao cotidiano do trabalho odontológico. A análise revela uma lógica de trabalho 

da equipe direcionada para o cuidado, impregnando o desempenho do dentista 

na produção de vínculo e responsabilização, de modo a influenciar os aspectos 

da prática odontológica. 

No “Acolhimento e vínculo em uma equipe do Programa Saúde da 

Família” de Schimith, MD; Lima, MADS; em 2004 é feita uma análise do 
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trabalho de uma equipe do Programa Saúde da Família, identificando o 

potencial de acolhimento e de construção de vínculo entre profissionais e 

usuários. Verificou-se uma relação entre a organização do processo de 

trabalho e a possibilidade de concretização de acolhimento e vínculo. Também 

verificou-se que existem lacunas no acolhimento aos usuários, sobretudo no 

que se refere à abertura do serviço para a demanda, à responsabilização pelos 

problemas de saúde da população e ao estímulo à autonomia do usuário. 

Constatou-se que a produção de vínculo está relacionada com o 

desenvolvimento de atividades clínicas. O usuário do serviço, na concepção 

dos trabalhadores, é tido, por vezes, como sujeito e, por outras, como objeto. 

Os princípios e diretrizes do Sistema Unico de Saúde não se constituem 

enquanto projeto pensado dos trabalhadores. Propõe-se a aproximação da 

enfermeira a atividades clínicas e ao acolhimento aos usuários. 

Concluímos nosso levantamento com “O processo de trabalho na 

recepção de uma unidade básica de saúde: ótica do trabalhador” de Sá, ET; 

Pereira, MJB; Fortuna, CM; Matumoto, S; Mishima, SM; que em 2009 fez um 

estudo de abordagem qualitativa, onde objetivou compreender os elementos do 

processo de trabalho na recepção de uma Unidade Básica de Saúde. Os 

resultados revelam fragmentação do processo de trabalho. Os afazeres são 

tomados como objeto de trabalho, as necessidades dos usuários limitam-se à 

execução de procedimentos, os principais instrumentos são normas e rotinas. 

A finalidade do trabalho é assistência aos carentes. O estudo concluíu pela 

necessidade de análise coletiva do trabalho. 

Com relação ao local escolhido para esta pesquisa, foi feito um estudo 

em 2004, a dissertação de mestrado da psicóloga Iêda Maria Vecchioni 

Carvalho “A atenção à saúde na comunidade da Mangueira: Realidade social e 

gestão por parcerias” que analisa o atendimento à saúde em comunidades de 

baixa renda sob o enfoque psicossociológico, através do estudo de caso do 

Programa Social da Mangueira constituído por parcerias (a rede pública, o 

setor privado e a comunidade).  

O estudo conta a origem da comunidade e narra a trajetória do 

Programa Social da Mangueira. Concluindo sobre a pouca compreensão das 

realidades sociais diversificadas por parte da equipe de saúde e necessidade 
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de implantação de políticas que se aproximem mais das demandas subjetivas 

de cada usuário.  

Devido ao exposto, nada mais intrigante do que analisar como 

efetivamente se processa o trabalho do cuidado em saúde na comunidade da 

Mangueira, através do grupo de diabéticos e hipertensos porque esse é o 

grupo que representa a maioria dos casos atendidos nesse Programa de 

assistência à saúde e pela questão da investigação da problemática em 

doenças crônicas. Uma vez que não há estudos desse tipo na área escolhida. 
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Capítulo 3 : Objetivos  
 
3.1 Objetivo geral 

 

Analisar o processo de trabalho da equipe de saúde da comunidade da 

Mangueira no Centro Municipal de Saúde Tia Alice a partir da ótica da 

Integralidade. 

 

 

3.2 Objetivos específicos 
 

Analisar o processo de acolhimento; 

 

Investigar a formação de vínculo e responsabilização; 

 

Analisar a discussão em equipe e a formação do projeto 

terapêutico; 

 

Investigar a continuidade do tratamento; 

 

Analisar os limites e possibilidades de construção da integralidade 

no trabalho implantado na comunidade da Mangueira como um modelo 

produtor do cuidado, centrado no usuário e suas necessidades. 
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Capítulo 4 : Metodologia  
 

Este capítulo apresenta o delineamento metodológico utilizado para a 

realização desta pesquisa, através do sub capítulo cujo tema é percurso 

metodológico, descrevemos a caracterização do estudo, os atores sociais, o 

local de estudo, os instrumentos e os procedimentos de campo, bem como foi 

feita a análise do conteúdo levantado e as considerações éticas dessa 

pesquisa. 

 

 4.1 Percurso metodológico 
 

Optamos por uma pesquisa qualitativa de caráter exploratório e analítico. 

A abordagem é um estudo de caso operacionalizado pela técnica do grupo 

focal. Essa abordagem foi escolhida por melhor se adequar aos objetivos do 

estudo, uma vez que entendemos que o cruzamento dos dados obtidos e a 

verificação de possíveis confirmações, contradições e mesmo 

complementações conseguem, ao menos em parte, o entendimento das 

condições existentes referentes à temática em questão.   

Utilizamos como fontes de dados os prontuários e documentos da base 

de dados do Centro Municipal de saúde Tia Alice, através da autorização 

concedida mediante ao termo de compromisso para utilização de dados, e 

grupos focais de profissionais e pacientes.  

Como técnica de pesquisa qualitativa, o grupo focal obtêm dados a partir 

de reuniões em grupo com pessoas que representam o objeto de estudo. O 

grupo focal tem sido utilizado internacionalmente para a estruturação de ações 

diagnósticas e levantamento de problemas; para o planejamento de atividades 

educativas, como objeto de promoção em saúde e meio ambiente; podendo ser 

utilizado também para a revisão do processo de ensino-aprendizagem.  

Alguns autores afirmam que o grupo focal enfatiza a compreensão dos 

problemas do ponto de vista dos grupos populacionais, assim como o 

conhecimento das aspirações da comunidade expressos por ela própria, e que 

sua utilização é "consistente com a filosofia da Educação em Saúde" por se 
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apoiar no princípio da "participação integral" do educando no processo 

educativo.  

Segundo Basch (1987), o uso do grupo focal pode minimizar o número 

de programas que resultam em baixa efetividade, ou ainda, pode reduzir o 

número de iniciativas distorcidas que por estarem embasadas na percepção e 

nos interesses dos dirigentes (e não da população), serão pouco efetivas do 

ponto de vista de resolutividade de problemas. O uso do grupo focal, pode 

ainda servir como forma de aproximação, integração e envolvimento com os 

participantes. Como técnica diagnóstica, permite o entendimento e o 

redirecionamento dos programas pela incorporação da perspectiva da 

população alvo.  

Em síntese, desenvolver uma pesquisa utilizando o grupo focal é 

desenvolver um processo, que contém procedimentos que visam a 

compreensão das experiências do grupo participante, do seu próprio ponto de 

vista.  

Dessa forma, entendemos Grupo Focal como técnica ou procedimento 

de coleta de dados. Assim, assumiremos que a perspectiva de grupo focal, 

como apontam Afonso e Coutinho (2003) e Minayo (1994), apresenta-se como 

uma entrevista em grupo, que atende a fins específicos em dada investigação. 

Não se trata, contudo, de entrevistar indivíduos num mesmo espaço físico. 

Devemos considerar que essa técnica tem seus fundamentos teórico-

metodológicos nas teorias de grupo, na sociologia e na psicologia social crítica. 

Os grupos focais utilizam a interação grupal para produzir dados e 

insights que seriam dificilmente conseguidos fora do grupo. Os dados obtidos, 

então, levam em conta o processo do grupo, tomados como maior do que a 

soma das opiniões, sentimentos e pontos de vista individuais em jogo. A 

despeito disso, o grupo focal conserva o caráter de técnica de coleta de dados, 

adequado, a priori, para investigações qualitativas. 

Quanto ao número de participantes foi de dez pessoas a fim de garantir 

que todos tivessem a oportunidade de falar sem que a discussão se tornasse 

excessivamente diretiva e para que fossem abordadas determinadas questões 

em profundidade. A duração média sugerida na bibliografia aqui utilizada é de 

40 a 100 minutos, por isso nossos grupos duraram cerca de 50 a 80 minutos. 
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Com um intervalo de quinze minutos com lanche para confraternização dos 

participantes. 

Quanto ao local, é consenso entre os autores utilizados como referencial 

trazidos para esta pesquisa que o ambiente ideal para a realização de grupos 

focais deve: propiciar privacidade; ser confortável; estar livre de interferências 

sonoras; ser de fácil acesso para os participantes. Por isso, os grupos foram 

realizados no auditório da Vila Olímpica da Mangueira (local próximo, porém 

externo ao ambiente de trabalho/local de atendimento). 

Quanto à moderadora, que nesse caso também é a pesquisadora 

responsável pela investigação, são importantes algumas características 

pessoais que foram utilizadas ao longo do grupo. Dentre elas, a abertura para a 

discussão e a postura de acolhimento diante dos participantes, o 

distanciamento com relação ao tema, de forma a acolher posições contrárias 

de maneira respeitosa e hábil para escutar os integrantes, e a consciência das 

suas intervenções verbais e não verbais. 

Importante ressaltar que, tendo o moderador conhecimento 

especializado no tema de estudo, há a possibilidade de uma mediação mais 

fluida, e foi o que consideramos que aconteceu.  

Foram elaborados temários (Apêndice A) para o grupo de profissionais e 

de usuários. É no temário ou guia de temas que a ligação entre os objetivos de 

pesquisa e o grupo focal fica mais evidente. Na verdade, é nele que 

encontramos uma orientação, um auxílio para a memorização de questões 

importantes a ser tratadas. Deverá ser flexível o suficiente para que a 

discussão transcorra de forma espontânea e ainda assegurar que novas 

questões possam ser introduzidas. 

Em termos práticos, elaborar um temário requer que o pesquisador 

esboce áreas de indagação de acordo com os objetivos do estudo. Em 

seguida, associadas a cada área, devem ser elaboradas questões específicas. 

Mas ele não deve ser muito grande para que o grupo focal não se torne 

cansativo e a discussão se empobreça. Ainda assim, é aconselhada a 

formulação do temário, para que o debate não corra o risco de se tornar uma 

conversa desestruturada. 
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As questões do temário foram colocadas em cartolinas divididas por cor 

para melhor visualização dos participantes sobre as questões colocadas ao 

grupo.  

As etapas previstas para o funcionamento dos grupos focais são: 

abertura, preparação, debate, encerramento, discussão, ação posterior. Cada 

etapa envolve tarefas específicas por parte do moderador. 

A análise do material qualitativo (que foi gravado) se deu através da 

análise de conteúdo temática que é “um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objectivos de descrição 

do conteúdo das mensagens tendo por finalidade a interpretação destas 

mesmas comunicações” (Bardin, 2010, p.40).  

 

Essa análise foi feita segundo as seguintes categorias analíticas:  

 

 

 

Integralidade/ 

Acolhimento:  

 

 

Acessibilidade geográfica 

Contato inicial dos usuários 

Postura 

Técnica 

Reorientador de serviço  

 

 

Projeto terapêutico: 

 

 

Resolução de problemas  

em conjunto. 

 

 

Vínculo: 

 

 

 

Afetividade, 

Continuidade,  

Relação terapêutica. 
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Continuidade 

da     assistência: 

 

Eficácia do tratamento, 

Atitude de cuidado, 

Encaminhamento/Especialistas. 

 

 

A amostra de pacientes participantes foi do grupo de diabéticos e 

hipertensos porque esse é o grupo que representa a maioria dos casos 

atendidos nesse Programa de assistência à saúde e pela questão da 

investigação da problemática em doenças crônicas. 

Os pacientes foram localizados pelo cadastro no Hiperdia, instrumento 

criado pelo Ministério da Saúde, em Janeiro de 2002, com o Plano de 

Reorganização da Atenção à Hipertensão Arterial e ao Diabetes Mellitus, a fim 

de apoiar a reorganização da rede de saúde, com melhoria da atenção aos 

portadores dessas patologias, uma vez que elas estão relacionadas com a 

principal causa de mortalidade, as doenças cardiovasculares, acabam por se 

constituírem num desafio para os sistemas de saúde. 

Toda amostra foi de pacientes atendidos no CMS - Tia Alice da 

Mangueira, situada na Zona Norte do Rio de Janeiro, que foram contactados 

via telefone após análise de prontuários eletrônicos feitos pelo cadastro do 

CMS - Vita Care e escolhidos aleatoriamente conforme o critério de inclusão 

pelo mecanismo de sorteio. 

Os critérios de inclusão utilizados para a seleção da população da 

amostra foram: mulheres a partir de cinquenta anos de idade; o fato de estar 

vinculada há mais de um ano no programa e pertencer ao grupo de condição 

crônica.  

Já como critérios de exclusão para usuários: não participaram os que 

ainda não estivessem com o diagnóstico fechado, ou que no momento não 

estavam sendo acompanhados pelos profissionais da equipe, ou ainda, os que 

se recusaram a participar do estudo. 

Com relação aos profissionais participaram da pesquisa os que estavam 

há pelo menos seis meses junto à equipe. Tempo que julgo necessário para o 
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conhecimento da rede de serviços. Foram excluídos os que se recusaram a 

participar do estudo. 

Conforme as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas 

envolvendo seres humanos, referidas na Resolução nº 196 de 10 de outubro 

de 1996, do Conselho Nacional de Saúde, este trabalho foi submetido e 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal Fluminense protocolo CAAE número 

03481012.4.0000.5243 e os pacientes foram orientados sobre a assinatura do 

documento: “Consentimento Livre e Informado” (Apêndice A). 

É importante ressaltar que foi assegurado o anonimato dos sujeitos, bem 

como a liberdade de não participarem ou retirarem-se da pesquisa em qualquer 

momento que assim desejassem. Para a coleta dos dados no prontuário do 

paciente, foi utilizado o Termo de Compromisso para Utilização de Dados 

(anexo).  
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Capítulo 5 : Caracterização do Centro Municipal Tia Alice 
 

O presente capítulo se propõe a caracterizar o Centro Municipal Tia 

Alice (CMTA) dentro do contexto socioeconômico. Ou seja, apresenta a 

localização geográfica, a área de abrangência das pessoas atendidas pelo 

CMTA e aspectos demográficos, sociais e de infraestrutura. 

A Comunidade da Mangueira vive fisicamente em um Complexo 

composto dos Morros dos Telégrafos, Chalé, Parque Candelária e Mangueira, 

além de outros pequenos núcleos. Iniciou-se enquanto comunidade nas últimas 

décadas do século XIX. 

 A comunidade conta hoje, segundo o Censo Demográfico de 2000, com 

cerca de 13.594 moradores (incluindo o bairro de São Francisco Xavier). 

Abaixo seguem alguns dados complementares referente a esse agrupamento 

que abrange Mangueira e o bairro São Francisco Xavier: 

 
 
Quadro 5.1: Indicadores socioeconômicos da Mangueira e São Francisco Xavier 

Esperança de vida ao nascer 64,46 

Índice de desenvolvimento 

humano municipal 

0,735 

Alfabetização de adultos 89,52 % 

Taxa de freqüência escolar 71,36 % 

Renda per capita R$ 276,58 

Índice de longevidade (IDH-L) 0,658 

Índice de educação (IDH-E) 0,835 

Índice de renda (IDH-R) 0,711 
FONTE: FJP / IPEA / PNUD – Fundação João Pinheiro – FJP – IDHM 2000 e IBGE – Censo      
Demográfico 2000.  

 

 

O Programa Social da Mangueira iniciou historicamente em 1987, 

momento em que a direção da Escola de Samba e sua comunidade passaram 

a se preocupar em cuidar da educação, da saúde e do futuro profissional dos 

jovens da Mangueira. 
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O Programa é resultado de uma parceria entre o poder público, 

empresas do setor privado e a sociedade civil da cidade do Rio de Janeiro, 

representada por voluntários, organizações não governamentais e, em 

especial, a Escola de Samba da comunidade. Ele conta hoje com vários 

projetos, dentre eles apontamos os principais: 

O Projeto Olímpico que foi o primeiro a ser implantado, iniciando suas 

atividades na quadra da Escola de Samba e nas dependências de um quartel. 

Hoje, a Vila Olímpica está instalada numa área de 35 mil metros quadrados, 

contando com campo de futebol revestido por gramado sintético, pista de 

atletismo, um ginásio, piscina semi-olímpica e outras instalações. 

O Projeto Educação que envolve sub-projetos no CIEP Nação 

Mangueirense, no CAMP - Mangueira (Círculo dos Amigos do Menino 

Patrulheiro) e no Clube Escolar Mangueira. 

E o Projeto Saúde que conta com o Centro Municipal de Saúde Tia Alice 

(inicialmente administrado pela Golden Cross para atendimento dos atletas da 

Vila Olímpica da Mangueira, hoje está a cargo da Secretaria Municipal de 

Saúde para atendimento da comunidade) e a Clínica da Família Dona Zica. 
 

5.1 Centro Municipal de Saúde Tia Alice e sua localização geográfica 
 

O Centro Municipal de Saúde Tia Alice  é uma Unidade Básica de Saúde 

que abriga a estratégia de Saúde da Família desde 15 de abril de 2011. O 

atendimento no CMS Tia Alice é realizado por 03 equipes de Saúde da Família 

e 01 equipe de Saúde Bucal.  

Cada Equipe de Saúde da Família é formada por um Médico 

Generalista, um Enfermeiro, um Técnico de Enfermagem e seis Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS). 

O Médico Generalista tem como funções: Realizar promoção e proteção 

da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e 

manutenção da saúde aos indivíduos e famílias em todas as fases do 

desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira idade; 

Realizar consultas clínicas e procedimentos na unidade e, quando necessário, 

no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários; Realizar atividades de 

demanda espontânea e programada em clínica médica, pediatria, 
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ginecoobstetrícia, cirurgias ambulatoriais, pequenas urgências clínico-cirúrgicas 

e procedimentos para fins de diagnósticos; Encaminhar, quando necessário, 

usuários a serviços de média e alta complexidade, respeitando fluxos de 

referência e contrareferência  locais, mantendo sua responsabilidade pelo 

acompanhamento do plano terapêutico do usuário, proposto pela referência; 

Indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a 

responsabilização pelo acompanhamento do usuário; Contribuir e participar das 

atividades de Educação Permanente dos ACS, Auxiliares de Enfermagem; 

Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado 

funcionamento da USF. 

As funções do Enfermeiro são: Realizar promoção e proteção da saúde, 

prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da 

saúde aos indivíduos e famílias na USF e, quando indicado ou necessário, no 

domicílio e/ou nos demais espaços comunitários, em todas as fases do 

desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira idade; 

Conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor 

municipal ou do Distrito Federal, observadas as disposições legais da 

profissão, realizar consulta de enfermagem, solicitar exames complementares e 

prescrever medicações; Facilitar a relação entre os profissionais da Unidade 

Básica de Saúde e ACS, contribuindo para a Organização da demanda 

referenciada; Organizar e coordenar grupos específicos de indivíduos e 

famílias em situação de risco da área de atuação dos ACS; Planejar, gerenciar, 

coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS; Supervisionar, 

coordenar e realizar atividades de educação permanente dos ACS e da equipe 

de enfermagem; Contribuir e participar das atividades de Educação 

Permanente do Auxiliar de   Enfermagem; Participar do gerenciamento dos 

insumos necessários para o adequado funcionamento da USF. 

As atribuições do Técnico de Enfermagem são: Participar das atividades 

de assistência básica realizando procedimentos regulamentados no exercício 

de sua profissão na USF e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou 

nos demais espaços comunitários (escolas, associações e etc.);  Realizar 

ações de educação em saúde a grupos específicos e a famílias em situação de 

risco, conforme planejamento da equipe; Participar do gerenciamento dos 

insumos necessários para o adequado funcionamento da USF. 
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Entre as funções do Agente Comunitário de Saúde estão:  Desenvolver 

ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população 

adscrita à unidade, considerando as características e as finalidades do trabalho 

de acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividade; Trabalhar 

com adscrição de famílias em base geográfica definida, a micro área; Estar em 

contato permanente com as famílias desenvolvendo ações educativas, visando 

à promoção da saúde e a prevenção das doenças, de acordo com o 

planejamento da equipe; Cadastrar todas as pessoas de sua microárea e 

manter os cadastros atualizados; Orientar famílias quanto à utilização dos 

serviços de saúde disponíveis; Desenvolver atividades de promoção da saúde, 

de prevenção das doenças e de agravos, e de vigilância à saúde, por meio de 

visitas domiciliares e de ações educativas individuais e coletivas nos domicílios 

e na comunidade, mantendo a equipe informada, principalmente a respeito 

daquelas em situação de risco; Acompanhar, por meio de visita domiciliar, 

todas as famílias e indivíduos sob sua responsabilidade, de acordo com as 

necessidades definidas pela equipe; Cumprir com as atribuições definidas para 

os ACS em relação à prevenção e ao controle da malária e da dengue, 

conforme a Portaria nº 44/GM, de 3 de janeiro de 2002. 

A equipe de Saúde Bucal é formada por um Cirurgião Dentista, um 

Técnico de Saúde Bucal (TSB) e um Auxiliar de Saúde Bucal (ASB). As 

funções do Cirurgião Dentista: Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o 

perfil epidemiológico para o planejamento e a programação em saúde bucal; 

Realizar os procedimentos clínicos da Atenção Básica em saúde bucal, 

incluindo atendimento das urgências e pequenas cirurgias ambulatoriais; 

Realizar a atenção integral em saúde bucal (promoção e proteção da saúde, 

prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da 

saúde) individual e coletiva a todas as famílias, a indivíduos e a grupos 

específicos, de acordo com planejamento local, com resolubilidade; 

Encaminhar e orientar usuários, quando necessário, a outros níveis de 

assistência, mantendo sua responsabilização pelo acompanhamento do 

usuário e o segmento do tratamento; 

Coordenar e participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde 

e à prevenção de doenças bucais; Acompanhar, apoiar e desenvolver 

atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da Equipe de 
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Saúde da Família, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma 

multidisciplinar. Contribuir e participar das atividades de Educação Permanente 

do TSB, ASB e ESF; Realizar supervisão técnica do TSB e ASB; e Participar 

do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento 

da USF. 

São atribuições do Técnico de Saúde Bucal: Realizar a atenção integral 

em saúde bucal (promoção, prevenção, assistência e reabilitação) individual e 

coletiva a todas as famílias, a indivíduos e a grupos específicos, segundo 

programação e de acordo com suas competências técnicas e legais; Coordenar 

e realizar a manutenção e a conservação dos equipamentos odontológicos; 

Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os 

demais membros da equipe de Saúde da Família, buscando aproximar e 

integrar ações de saúde de forma multidisciplinar. Apoiar as atividades dos 

ASB e dos ACS nas ações de prevenção e promoção da saúde bucal; 

Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado 

funcionamento da USF. 

As Funções do Auxiliar de Saúde Bucal são: Realizar ações de 

promoção e prevenção em saúde bucal para as famílias, grupos e indivíduos, 

mediante planejamento local e protocolos de atenção à saúde; Proceder à 

desinfecção e à esterilização de materiais e instrumentos utilizados; Preparar e 

organizar instrumental e materiais necessários; Instrumentalizar e auxiliar o 

Cirurgião Dentista e/ou o TSB nos procedimentos clínicos; Cuidar da 

manutenção e conservação dos equipamentos odontológicos; Organizar a 

agenda clínica; Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à 

saúde bucal com os demais membros da equipe de saúde da família, buscando 

aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar; Participar do 

gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da 

USF. 

O CMS Tia Alice é dividido em três equipes: São Francisco Xavier, João 

Rodrigues e 24 de Maio. Como podemos observar no mapa, cada equipe 

possui uma área para cadastramento e atendimento na clínica. Em seguida 

temos os nomes das respectivas ruas e números das casas para cadastro de 

famílias. (Figura 5.1) 
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  Retirado do site Blog Tia Alice em abril/2012. 

 

Equipe São Francisco Xavier 
Rua Nazário  

Rua Samuel Guimarães  

Rua Sousa Dantas  

Rua São Francisco Xavier (732 ao 997)  

Av. Marechal Rondon (300 ao 663)  

 

Equipe João Rodrigues 

Ana Nery (n° 612 a 868) e (n° 869 a 1301)  

Santos Melo  

 Licínio Cardoso (n° 59 ao 322)   

Ana Guimarães  

 Cotia  

Aloizio de Azevedo  

Licínio Cardoso (n° 323 a 552)  

João Rodrigues  

Dr. Garnier (n° 01 ao 145)  

 

Equipe 24 de Maio: 
24 de maio (1 ao 301)  

Henrique Dias  

General. Rodrigues  

Senador Jaguaribe  
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Avenida Marechal Rondon( 664 ao 1250)  

 

O Agente Comunitário realiza o cadastro das famílias que possuem 

residência em algumas destas áreas. Alguns dados do cadastro do CMS Tia 

Alice em Março de 2012: 

 

População 
 

Famílias Cadastradas: 3.045 

Pessoas Cadastradas: 7.998 

 

 

N° de Consultas 

Médico:818 

Enfermeiro:334 

Total: 1152 

 

 

Gestantes 
Cadastradas: 18 

Acompanhadas: 17 

Com vacina em dia: 17 

Com pré-natal no mês: 10 

Início pré-natal no 1° trim.: 12 

N° de recem nascidos vivos no mês: 4 

N° de crianças < 1 ano: 170 

 

 

Hipertensos  
Cadastrados:680      

Acompanhados: 60%: 

 

Diabéticos 
Cadastrados:146      
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Acompanhados: 67%:  

 

Tuberculose 
Cadastrados:5        

Acompanhados:100% 

 

Hanseniese  
Cadastrados:0  

 

Saúde Bucal 
1ª consulta:76 

Procedimentos Coletivos:18 

 

O CMS encontra-se inserido na Região 1, não é considerado 

emergencial, mas uma unidade ambulatorial que funciona de segunda à sexta-

feira, no horário de sete às dezessete horas, recebendo os pacientes em hora 

marcada, a partir da distribuição de uma senha que é realizada todos os dias 

no período da manhã, tendo em média cerca de trezentos atendimentos 

semanais. 

Além da parte ambulatorial oferece serviços de odontologia e outros 

relativos aos programas de saúde da rede municipal destinados à mulher, ao 

idoso, aos adolescentes, às crianças e de hipertensão e diabetes.  
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Fonte: CMS Tia Alice Blog 

Figura 5.1: Área de abrangência do Centro Municipal de Saúde Tia Alice 
 

5.2 Centro Municipal de Saúde Tia Alice no contexto municipal 
Os indicadores selecionados para descrever o Centro Municipal de 

Saúde Tia Alice no contexto municipal tiveram como objetivo apresentar 

aspectos sociais, demográficos, econômicos e educacionais da área de 

abrangência estudo, retratando-a e permitindo compará-los com as respectivas 

informações do município do Rio de Janeiro. Tais dados foram disponibilizados 

pelo IBGE. 
 
5.2.1 Aspectos Demográficos e Perfil da Família 

A população atendida pelo CMS Tia Alice é de oito mil habitantes. Este 

representa 0,12% da população do município do Rio de Janeiro (6.320.446 

pessoas/ IBGE Censo 2010). As estruturas etárias tanto da área de 

abrangência do posto de saúde não diferenciam em relação a sua forma da do 

município (Gráfico 2.1 e Gráfico 2.2). Possuem aproximadamente 70% de suas 

populações dentro da faixa etária entre 15 e 64 anos, evidenciando que a 

região está passando por sua janela de oportunidades, com altos percentuais 

de sua população em idade ativa. 
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Fonte: IBGE, 2011 
Gráfico 5.1: Pirâmide etária da área de 

abrangência do CMS Tia Alice 
 

 

 

 
 Fonte: IBGE, 2011 

Gráfico 5.2:Pirâmide etária do Rio de Janeiro 

O índice de dependência do idoso da área de estudo é de 0,16 sendo o 

valor próximo ao do município (0,15). Em relação ao percentual de responsável 

com idade de 64 anos ou mais, observa-se que na área de estudo apresentada 

é de 19%, valor muito próximo ao do município (20%). Dos moradores com 

mais de 64 anos que 26% são alfabetizadas, este é maior do que o município 

(11%). Conforme observado na Tabela 5.2: 

 
Tabela 5.1: Perfil demográfico da área de abrangência do CMS Tia Alice e do Rio de Janeiro – 2010. 

CMS Tia Alice Rio de Janeiro

Índice de dependência infantil 0,24 0,28

Índice de dependência do idoso 0,16 0,15

Percentual de responsáveis homens 52,59% 53,50%

Percentual de responsáveis mulheres 47,41% 46,50%

Percentual de responsáveis com idade de 64 anos ou mais 19,70% 20,47%

Percentual da pessoas alfabetizadas com idade de 64 anos ou mais 26,15% 11,54%  
Fonte: IBGE, 2011. 
 

 

A quantidade de moradores por domicílio da região está na mesma faixa 

do município, maior que 6 hab/domicílio (Figura 5.2). 
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     Fonte: IBGE, 2011. 
Figura 5.2: Moradores por domicílio da região de abrangência do CMS Tia Alice (Hab./km2) – 2010. 
  

5.2.2 Saneamento Básico Domiciliar 

Ao avaliar o percentual de domicílios inadequados ao acesso geral de 

água (Figura 5.3), observa-se que os setores censitários que compõe a região 

de estudo apresentam uniformidade, variando de 0 a 25% dos domicílios.  
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       Fonte: IBGE, 2011. 

Figura 5.3: Percentual de domicílios inadequados a rede geral de água 
 

Ao avaliar o percentual de domicílios inadequados ao acesso geral de 

esgoto sanitário (Figura 5.4), observa-se que os setores censitários que 

compõe a região de estudo apresentam uniformidade, variando de 0 a 25% dos 

domicílios. 

 
       Fonte: IBGE, 2011. 

Figura 5.4: Percentual de domicílios inadequados as condições sanitárias 
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Ao avaliar o percentual de domicílios inadequados a coleta de lixo 

(Figura 5.5), observa-se que os setores censitários que compõe a região de 

estudo apresentam uniformidade, variando de 0 a 25% dos domicílios.  

 
      Fonte: IBGE, 2011. 

Figura 5.5: Percentual de domicílios inadequados à coleta de lixo. 
 

Ao avaliar o percentual de domicílios com acesso a energia elétrica 

(Figura 5.6), observa-se que os setores censitários que compõe a região de 

estudo apresentam uniformidade, variando de 0 a 25% dos domicílios.  

 

 
Fonte: IBGE, 2011.  
Figura 5.6: Percentual de domicílios com acesso a energia elétrica. 
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Capítulo 6 : Resultados 
 

Este capítulo trata dos resultados encontrados a partir da dos 

procedimentos adotados e análise feita a partir da nossa metodologia de 

pesquisa. 

 

6.1. Caracterização dos sujeitos 
 
O grupo focal realizado com pacientes foi composto por dez mulheres 

com idade entre 54 e 79 anos, todas vinculadas há mais de um ano no 

programa do CMS Tia Alice e pertencentes ao grupo de condição crônica. 

Dessas, cinco possuem primeiro grau incompleto, duas possuem primeiro grau 

completo e três possuem segundo grau completo como nível de escolaridade. 

Apenas uma mora sem os familiares, as outras nove moram com a família 

sendo que somente duas moram com companheiro. 

O grupo focal realizado com profissionais reuniu uma das três equipes 

do programa clínica da família (a responsável pelo maior número de 

atendimentos desse grupo de condição crônica). Sendo essa formada por 

médico, farmacêutico, dentista (que não participou por estar de licença), 

enfermeiro, técnico de enfermagem e agentes de saúde.  

Todos os participantes de ambos os grupos se colocaram em algum 

momento, entretanto alguns se manifestaram mais vezes do que outros 

participantes. 

 

6.2 Categorização das falas dos sujeitos 
 

A partir da realização dos grupos e de acordo com as questões 

formuladas no temário, foram estabelecidas as seguintes categorias: 

Integralidade/Acolhimento, vínculo, projeto terapêutico e continuidade na 

assistência. 
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6.2.1 Integralidade/Acolhimento 
 

No grupo dos profissionais a fala inicial girou entorno das dificuldades 

para se seguir as diretrizes e preceitos do Sistema Único de Saúde no que se 

aplica a Integralidade. 

 

“A gente até tenta organizar e seguir, só que 
infelizmente a gente não está conseguindo fazer isso 
de uma maneira mais diretiva...” (méd.). 

 

 

“Olha, tem sempre algum empecilho que nos 
impede de fazer o que é proposto pela estratégia 
(...), por conta do volume de trabalho que é muito 
grande e aí, a gente não consegue dar conta.” 
(méd.). 

 

A falha da equipe segundo os profissionais se deve ao fato de não se 

conseguir discutir os casos nas reuniões de equipe que deveriam acontecer 

semanalmente. Então fica difícil planejar e avaliar as ações em conjunto. 

 

“Sem contar que está sempre acontecendo 
alguma coisa, demandas diárias que torna nosso 
cotidiano ainda mais corrido.” (enf.). 

 

 

Com relação ao acolhimento alegam não ser um problema, consideram 

o atendimento satisfatório, bem como a escuta aos problemas dos pacientes e 

familiares. Para eles acolhimento significa receptividade na escuta e acolhida 

dos problemas que chegam até a equipe. 

De acordo com as respostas dos pacientes pesquisados, o acesso 

geográfico para os usuários da unidade de saúde da família não foi relatado 

como um complicador, nem referiram dificuldades de acesso a exames, 

demora para sua marcação e resultados, nem mesmo para conseguir ser 

atendido na unidade.  

 

“Às vezes tá cheio e demora, por isso que eu 
já procuro chegar com antecedência. Elas (agentes 
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de saúde) mesmo falam pra chegar um pouquinho 
antes do horário porque a tolerância de atraso são 
dez minutos, mas isso não é um problema”. (p.1) 

 
 

“Na última vez que eu “vim” pra consulta, eu 
esperei por trinta ou quarenta minutos, mas não foi 
uma coisa demorada não”. (p.2) 

 
 

“Eu concordo, eu tinha uma mamografia 
marcada, aí foram lá em casa e me avisaram, e eu 
nem sabia. E foi tudo rápido, eu já até fiz e agora 
estou esperando o resultado.” (p.3) 

 

Foi consensual no grupo focal dos pacientes a fala sobre a melhoria 

(com a clínica da família) em relação à situação anterior, tanto no que diz 

respeito ao acesso como no que diz respeito à relação usuário-profissional. 

Principalmente pelo fato de não precisar dormir na fila e o reconhecimento do 

trabalho de alguns profissionais (técnica e postura). A maioria relatou se sentir 

acolhido com relação à escuta dos profissionais desde o primeiro momento, 

entretanto apontam como fator negativo o fato disso não proporcionar uma 

reorientação de serviço, pois alegam que apesar de terem um diálogo receptivo 

com os profissionais quando relatam os problemas com o serviço de saúde, 

não observaram nenhuma modificação ou solução implantada. 

 

“Ouvi, eles ouvem. Mas de que adianta se 
não fazem nada?” (p.1) 

 

Como vimos em nosso referencial teórico, não basta ter o acolhimento 

apenas como postura profissional, ou seja, uma escuta humanizada atenta ao 

diálogo com o usuário. É preciso tê-lo também como técnica para 

instrumentalizar as ações e os procedimentos de forma organizada, de maneira 

a analisar essa escuta e se chegar as respostas ou alternativas aos problemas 

demandados. Isso faz com que o acolhimento tenha suas três dimensões 

completas, pois dessa forma ele é tido como um princípio de reorientação do 

serviço, onde a equipe o usa para pontuar problemas e oferecer soluções, 

reformulando seu processo de trabalho.  
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Em nossa concepção, o acolhimento deve ser usado como um 

dispositivo disparador de reflexões e mudanças sobre a forma como se 

organizam os serviços de saúde, de como os saberes vem sendo ou não 

utilizados para a melhora na qualidade das ações de saúde. 

 
6.2.2 Projeto Terapêutico 
 

Segundo os profissionais, o tempo e a atenção oferecidos na consulta 

são satisfatórios. Entretanto, mais uma vez se queixam da falta de tempo para 

discutirem determinados casos a fim de construírem soluções para 

determinados problemas e demandas necessárias e importantes. 

 

“A gente não consegue fazer da maneira 
como deveria ser porque são muitos pacientes pra 
atender.” (méd.). 

 

 

Os pacientes disseram que recebem orientações, mas nem sempre tem 

sem seus problemas resolvidos. E mesmo quando possuem soluções, nem 

sempre são acordadas em conjunto. 

 

“Olha, nem sei responder isso direito. Tenho 
sim, meus problemas ouvidos, me sinto escutada e 
tiro minhas dúvidas. Mas não tem nada que tenha 
sido acordado diretamente comigo”.(p.4) 

 
 

“É assim, a pessoa entra na consulta e até o 
médico perguntar da vida daquela pessoa e anotar 
no computador, demora um pouco. Eu até acho o 
tempo suficiente, mas nem sempre tem solução, 
nem sempre resolvem nossos problemas. E aí, como 
que fica?” (p.3) 

 

Como discutimos anteriormente, o projeto terapêutico demanda da 

equipe a operação com menos certezas e maior flexibilidade para a negociação 

do processo de produção de saúde e doença.  
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A percepção por parte dos profissionais da importância de se buscar 

estratégias para readequação da sua formação em saúde com  base em 

concepções de processo  saúde-doença-atenção mais amplas, assim como a 

implementação de processos que se contraponham à centralidade do médico 

através de dispositivos que promovam experiências de trabalho interdisciplinar, 

se torna um disparador analítico do processo de trabalho e saúde dessa 

equipe. 

 

6.2.3 Vínculo 
 

Nessa categoria foram unânimes os comentários favoráveis ao 

acontecimento do vínculo na relação usuário-profissional (sujeito-sujeito e não 

sujeito-objeto). Para os profissionais, os pacientes estão bem vinculados à 

equipe, são atendidos sempre pelo mesmo médico, o que torna o ambiente 

mais confortável para a relação, além de procurarem conhecer como um todo 

os problemas da família dos pacientes.  

 

“Acho que a grande maioria dos nossos 
pacientes conhecem a nossa equipe como um todo 
e estão bem vinculados ao atendimento.” (agente). 

 
 

“A gente procura os familiares, mas nem 
sempre eles comparecem a consulta com o 
paciente, então fica difícil” (enf.). 

 

“O vínculo acontece, é claro. Mas, com a 
clínica da família, teve a chegada de outros 
pacientes com um melhor nível sócio-econômico. 
Esses não se implicam no tratamento.” (méd.). 

 
No grupo dos pacientes, só foram ditos elogios aos profissionais da 

equipe. Conhecem a maioria pelo nome e se sentem confortáveis no 

atendimento que sempre acontece com o mesmo médico. 

 

“É sempre a mesma médica que me atende 
sim, me sinto muito confortável com ela. Ela tira 
todas as minhas dúvidas... ela tem muita paciência 
comigo.” (p.5) 
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“Eu sei sim, o nome da minha médica e da 
minha agente, ela (agente de saúde) sempre passa 
por mim e a gente tá sempre se falando e eu to 
sempre pedindo ajuda a ela.” (p.3) 

 

 

“Então, no início (da clínica da família) foram 
lá em casa e perguntaram tudo, agora acho que eles 
já sabem bastante coisa da nossa família”. (p.6) 

 
 

Conforme nossa conceituação, para que de fato o vínculo aconteça, 

deve completar três dimensões: a de afetividade, onde o profissional precisa se 

interessar no bem estar do paciente; a de relação terapêutica, onde a 

valorização da singularidade de cada relacionamento fortalece o vínculo; e a 

terceira dimensão de vínculo que é a de continuidade do conhecimento mútuo 

que favorece a relação de confiança entre profissional e paciente e implicando 

em responsabilização do profissional pelo paciente. 

 
6.2.4 Continuidade da assistência 

 

Contudo, quando se trata de agendar encaminhamentos, referenciar 

consultas especializadas foram unânimes as reclamações por parte dos 

usuários. 

“Minha parte de colesterol e glicose estavam 
ok, mas ela (médica) me falou que teria que procurar 
um cardiologista por fora, ela foi bem sincera, disse 
que é a parte da clínica que tá difícil pra todo 
mundo... por aqui você até vai fazer, mas vai 
demorar, foi o que ela disse.” (p.7) 

 
 

“Comigo também, normalmente eu me baseio 
pelo que a Dra. X tá falando, mas eu não fico parada 
esperando, se eu to vendo que aqui não tá 
acontecendo, eu procuro em outros lugares.” (p.1) 
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Os profissionais destacaram existir poucos profissionais para atender a 

população da área, associando dificuldades à organização do trabalho na 

unidade de saúde da família. 

 

“Falta especialista; a clínica é maravilhosa, 
mas não dá para atender todas as demandas”. 
(agente). 

 

 

“Hoje em dia, é tudo feito pelo sistema de 
marcação da prefeitura. Antigamente, a gente até 
podia dar uma guia de referência para o paciente 
poder marcar onde ele achasse melhor. Mas, agora 
ficou estabelecido que qualquer encaminhamento, 
tem que ser referenciado para o sistema de 
marcação da prefeitura”. (méd.). 

 
  

“Então, às vezes o paciente é marcado para o 
hospital de Acari, por exemplo, e não vai. Ou porque 
é muito longe, ou, quando é idoso, não tem quem o 
leve. Ou ainda pode ser que não tenha dinheiro de 
passagem, enfim, aí a gente espera passar e tenta 
de novo... joga no sistema, vai tentando até 
conseguir.” (enf.). 

 

 Os profissionais, ressaltam ainda, que procuram fazer a busca ativa à 

pacientes que faltam, mas nem sempre é possível por conta da grande 

demanda de pacientes. Alegam que todos os atendimentos e 

encaminhamentos são registrados no prontuário eletrônico do paciente (Vita-

Care) e que todos os profissionais tem acesso ao mesmo. 

 

“Normalmente, a gente anota tudo do 
encaminhamento – o que o médico falou, se passou 
alguma medicação, se pediu algum exame ou 
encaminhou para especialista – quando eles 
retornam para a consulta, até porque eu sei pelo 
prontuário eletrônico o dia e local que eles estão 
agendados. Então, mediante as informações que ele 
me passa, fica registrado no sistema. Inclusive, caso 
ele não tenha ido, eu geralmente coloco a razão que 
ele me dá por não ter ido a consulta.” (méd.). 

 



 

 

66

 

“Nem sempre conseguimos fazer a busca 
ativo a todos os pacientes necessários, por conta de 
todo trabalho que os agentes tem que fazer. Mas a 
conduta é essa, fulano faltou! Dá um pulinho lá pra 
saber o que aconteceu. Mas, como um dos motivos 
para os pacientes crônicos de retornarem a consulta 
é para renovar a receita médica, que tem validade. 
Então, geralmente quando eles faltam, eles 
aparecem uma semana depois explicando porque 
não vieram. Já que eles tentam pegar o remédio e a 
farmacêutica não libera, daí eles querem renovar a 
receita, é quando são informados de que tem que 
remarcar a consulta, então eles são remarcados.” 
(méd.). 

 

 

Apesar desses impasses à continuidade do tratamento aos pacientes, a 

equipe se mostrou disponível para promover mudanças a fim de buscar montar 

atividades para melhorar o atendimento e o acompanhamento em situações 

crônicas. 
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Capítulo 7 : Discussão dos Resultados 
 

De acordo com o relato dos pacientes pesquisados, constatou-se que a 

utilização do serviço estava relacionada ao vínculo e à referência, mas não 

foram omitidas as falas quanto à dificuldade na continuidade da assistência.   

O vínculo estabelecido entre o usuário e um serviço de saúde demonstra 

a confiança na qualidade do atendimento e, ao mesmo tempo, a confiança na 

sua resolutividade. Por outro lado, quando os pacientes referem que sente 

dificuldade no atendimento quando são encaminhados, fica evidente a 

fragilidade do sistema de saúde vigente.  

Conforme apresentado nos resultados, a maioria dos pacientes tem 

vínculo estabelecido com a instituição e vem acompanhando as modificações  

no processo  de  trabalho  da equipe com a chegada da clínica da família, bem 

como reconhecem  a  qualidade  do  atendimento  e  dos  profissionais  que  ali  

atuam.  

Esses aspectos podem justificar a paciência e a conformidade em 

relação ao tempo de espera. A passividade pode estar relacionada a uma 

cultura desses pacientes já conformados com a espera. Por outro lado, esses 

mesmos pacientes identificam necessidades não atendidas na reorientação de 

serviço e criação em conjunto do projeto terapêutico. 

Convém assinalar que, segundo Cecílio (2008), o que leva os usuários a 

procurarem os serviços de saúde é o desejo de atender as suas necessidades, 

sejam elas: acesso a exames, a tecnologias, à consulta médica, ao consumo 

de medicamentos e procedimentos e até mesmo insatisfação de outros 

serviços.  

Uma vez que o Sistema de Saúde não se encarrega de atender essas 

necessidades, os usuários buscam estratégias disponíveis para a resolução 

das mesmas. As três situações mencionadas pelos participantes do estudo 

(vínculo, referência e dificuldade quanto à continuidade do cuidado) remetem à 

necessidade de estabelecimento de uma rede integrada para atender os 

usuários de modo resolutivo e com  qualidade. 
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Embora o SUS tenha avançado em muitos aspectos desde sua 

implantação, o que predomina ainda é um sistema fragmentado, hierarquizado, 

hospitalocêntrico e tecnicista, baseado na queixa-conduta e não no 

atendimento integral ao indivíduo. Os serviços funcionam como pontos isolados 

e com pouca continuidade da atenção (Mendes, 2008).   

O Brasil está passando por um processo de transição demográfica e 

epidemiológica caracterizado pela tripla carga de doenças.  A tripla carga 

compreende a manutenção do atendimento, das condições agudas de saúde, 

associado ao desafio das condições crônicas e das causas externas. A crise do 

setor saúde reflete essa situação epidemiológica, pois o sistema de atenção foi 

estruturado para responder somente às situações agudas (Mendes, 2011). 

Sabe-se que, em decorrência do envelhecimento da população, há um 

aumento significativo das doenças crônicas, e o tratamento dessas é diferente 

das doenças agudas, pois exige uma continuidade da atenção e atendimento 

multiprofissional (Mendes, 2011; Silvestre, 2003). Pensar o trabalho em rede, 

em uma próxima investigação poderá complementar a presente pesquisa.  

Ainda sobre os resultados apresentados, pensar na responsabilização e 

no compromisso do profissional com o usuário, segundo a lógica do sistema de 

saúde, também se refere aos encaminhamentos com garantia de atendimento 

a outros serviços de saúde. Para tanto, é imprescindível um processo de 

educação por parte dos usuários e uma reestruturação nos diversos níveis de 

atenção no sentido de atender as necessidades da população. 

Convém ressaltar que o acolhimento nos serviços de saúde é uma ação 

que deve favorecer a construção de uma relação de confiança e  compromisso  

com  os  usuários,  com  os trabalhadores  e  demais  serviços.  

No acolhimento aos pacientes é imprescindível que os trabalhadores 

estabeleçam uma comunicação adequada, respeitando seus direitos, 

valorizando seus conhecimentos e suas experiências prévias e estimulando a 

família na participação do cuidado. Devem ainda, atentar para suas 

fragilidades, limitações físicas e cognitivas, saber se colocar no lugar da 

pessoa para fins de um cuidado mais integral e menos tecnicista. 

Quando questionados quanto à escuta durante atendimento no CMS Tia 

Alice, é importante mencionar que a maioria dos pacientes relacionou a escuta 

ao bom atendimento.  Mesmo tentando modificar a pergunta em relação a uma 
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escuta qualificada, apenas poucos pacientes identificaram a escuta nessa 

perspectiva, comentando que as pessoas ouvem, mas não agem!  

Favoreto e Pinheiro (2011) consideram que a ideia de escuta traz nas 

práticas assistenciais aspectos positivos e negativos. A prática dessa tanto 

pode significar uma técnica desprovida de subjetividade como pode consolidar-

se em uma ferramenta dialógica, relacional e inclusiva de saberes e práticas 

entre os indivíduos envolvidos no processo de cuidado em saúde, sejam esses 

os usuários, trabalhadores, gestores, docentes e estudantes.  A técnica 

desprovida de subjetividade pode representar uma prática assistencial cuja 

escuta não ocorre e ou está presente no discurso institucional e não se dá na 

prática. 

Nesse caso, as práticas seguem sendo normativas, autoritárias e 

invasivas, ou seja, continuam utilizando critérios avaliativos que reforçam 

valores fundados em uma cultura medicalizada que desconsidera os 

significados sociais, afetivos e culturais nos quais os indivíduos estão inseridos. 

A segunda refere-se à intersubjetividade produzida na relação 

trabalhador/usuário para que se constitua como ação ético-política, implicando 

o protagonismo do usuário na escolha dos roteiros e formatos de suas 

narrativas, bem como a hierarquização de suas demandas e expectativas em 

relação a seu cuidado.  

Gonçalves, A. (2011), encontrou resultado semelhante em sua pesquisa 

sobre acolhimento no serviço de emergência em Porto Alegre, quando ela diz 

que “A essa capacidade de escuta e diálogo tem sido relacionado um 

dispositivo de destaque nas propostas de humanização  em  saúde.  Como 

mostram diversos autores,  o  acolhimento  é  um  recurso fundamental para 

que o outro do cuidador surja positivamente no espaço de atenção a  

indivíduos  e  comunidades,  tornando  suas  demandas  efetivas  como  o  

norte  das intervenções propostas. É no contínuo da interação entre 

trabalhadores e usuários,em todas as oportunidades que se faz presente a 

possibilidade de escuta do outro e que se dá o acolhimento, o qual deve ter 

essa capacidade de escuta”. 

Ela ainda cita Deslandes (2006), “O acolhimento não equivale a uma 

preocupação ativa com a escuta somente, mas com o tipo de escuta que se 
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oferece a qualidade da escuta, não no sentido de boa ou ruim, mas da 

natureza da escuta, daquilo que se quer escutar”.  

É importante que esse fator esteja no pensamento do profissional e que 

ele compreenda que está no serviço, para se colocar diante do usuário como 

uma possibilidade de ajuda, um elo, comprometidos em atender os indivíduos 

em sua totalidade. 

Em concordância com Ceccim e Merhy (2009), ao analisarmos os 

processos de trabalho de uma determinada equipe de saúde, percebemos que 

os trabalhadores de igual categoria profissional atuam de modos diferentes em 

uma mesma situação de cuidado. Percebe-se que os trabalhadores são bem 

distintos entre si, parecendo que uns cuidam, e outros, não. Acrescento ainda 

que há profissionais mais comprometidos e outros menos com a produção de 

cuidados, logo existem aqueles que fazem e aqueles que conseguem fazer 

algo mais no seu trabalho, e estes conseguem ofertar a diferença para o 

usuário através da afetividade produzida nas relações. 

Com relação à pesquisa de Mascarenhas (2003) também percebemos 

que na atenção à saúde para que haja uma redefinição do objeto de trabalho, 

se faz necessário o manejo de saberes e tecnologias próprias que geram uma 

modificação nos sujeitos do processo de trabalho. Essa modificação engloba 

tanto o plano individual de cada profissional de saúde como o plano do sujeito 

coletivo, no caso a equipe multiprofissional responsável pelas ações de saúde 

em cada território. 

O estudo de Matumoto (2011) concluiu sobre a positividade com que 

aconteciam as reuniões de equipe, favorecendo a produção de cuidados e a 

construção da grupalidade na medida que a equipe, no cuidar lida com a 

subjetividade produzidas no trabalho. Diferente da nossa equipe em questão, 

que tem dificuldades para se reunir e discutir os casos.  

As dificuldades e facilidades apontadas por eles revelam que trabalhar 

em equipe demanda relações efetivas, com ênfase na comunicação, respeito e 

cooperação, onde as reuniões de equipe são uma estratégia importante para 

isso. Sendo assim, percebem a necessidade de investir constantemente nas 

relações entre os membros da equipe e em superar as barreiras do cotidiano 

para que as reuniões de equipe aconteçam. O mesmo que foi visto e concluído 

por Peres (2011) em sua pesquisa.  
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Consideramos favorável o uso de nossa metodologia, pois entendemos 

que o cruzamento dos dados obtidos e a verificação de possíveis 

confirmações, contradições e mesmo complementações conseguem, ao menos 

em parte, o entendimento das condições existentes referentes à temática em 

questão, servindo de base para novos estudos e investigações. 

Esta forma de atuação ajudou a situar as práticas adotadas no contexto 

analisado, contribuindo assim para a obtenção de uma melhor compreensão de 

suas causas e efeitos, através da confirmação dos dados colhidos pelas outras 

técnicas, a partir do momento em que se pôde acompanhar as expressões e 

movimentos de todos os atores sociais envolvidos. 

Em suma, os resultados apresentados nesse estudo representaram a 

análise realizada pelos usuários (pacientes crônicos) e profissionais do Centro 

Municipal de Saúde Tia Alice. Nesse sentido, concorda-se com Minayo (2011) 

que os resultados de uma pesquisa como essa devem subsidiar a correção de 

rumos e reorientar estratégias de ação, assim como ainda permitir aprender, 

reaprender e provocar modificações nas estruturas, muitas vezes, sólidas nos 

processos de trabalho para fins de melhoria da qualidade assistencial e 

impactando na vida das pessoas. Além disso, deve contribuir também para 

encorajar o diálogo e a reflexão e estimular o aprendizado entre os sujeitos 

envolvidos no processo de cuidado. 
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Capítulo 8 : Considerações Finais 
 

Considerando a lógica do Sistema Único de Saúde, a proposta de 

analisar o processo de trabalho de uma equipe de saúde que trabalha sob a 

ótica da integralidade tem como pressupostos o alcance de certos fins, 

articulando-se fortemente ao contexto aos quais as práticas estão inseridas. 

Sendo assim, a visão do usuário constitui um eixo central no processo 

analisador, uma vez que, habitualmente, são excluídos do processo de 

formulação, pactuação e execução das ações em saúde. 

  Compreendo que a integralidade é ainda recente e inovadora em nosso 

país e visa consolidar estratégias para lidar com uma série de dificuldades 

ainda existentes em nosso sistema de saúde, referente aos processos de 

organização do trabalho, os quais são responsáveis por uma gama de 

dificuldades apontadas pela população brasileira, pelos trabalhadores e pelos 

próprios usuários.  

Nesse contexto, o acolhimento se apresenta como um dispositivo que 

busca qualificar o atendimento, bem como as relações entre usuários e 

trabalhadores, pautados em parâmetros éticos na gestão e na atenção. O 

acolhimento implica também a postura dos trabalhadores em relação ao 

atendimento das necessidades de saúde dos usuários que procuram o serviço, 

gerando vínculo e responsabilização nas relações e ações que levam a 

continuidade do tratamento. 

Dentro dessa perspectiva, o projeto terapêutico, pressupõe o 

reconhecimento de uma capacidade/poder das pessoas interferirem na sua 

própria relação com a vida e com a doença. À equipe caberia disponibilizar 

uma abertura para o novo e lidar com a possível ansiedade que essa proposta 

traz, tendo como razão a singularidade dos sujeitos envolvidos nesse processo 

de produção de determinada a ação oferecida para alcançar o objetivo de 

produzir saúde. 

Este estudo apresentou-nos as dificuldades que compõem o cotidiano 

do trabalho em equipe dentro de uma perspectiva que articula o trabalho 

multiprofissional sob a ótica da integralidade. 
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Os profissionais que trabalham com elementos que compõem a visão 

interdisciplinar em suas ações em saúde; contudo, não atingem efetivamente 

essa visão no trabalho em equipe que realizam dentro do serviço, situação 

gerada notadamente por dilemas e conflitos decorrentes de um processo de 

trabalho que possui ausência de discussão dos casos, criação de projeto 

terapêutico e avaliação das ações em saúde. 

É claro que nem sempre é fácil encontrar o caminho para a cooperação 

no trabalho em equipe, haja vista as barreiras citadas pelos próprios 

profissionais em seu dia-a-dia, revelando a velha estrutura da organização. 

Mas há de se considerar o avanço nas relações de trabalho que se consegue 

com a interdisciplinaridade. 

 
“Seria simplista supor que a formação de um 

profissional de saúde resulta apenas de um processo de 
aquisições cognitivas e comprovação de habilidades de 
discernimento intelectual. A formação de um profissional 
de saúde resulta de um processo que envolve as políticas 
de ensino, as políticas do exercício profissional e as do 
trabalho em saúde” (Ceccim, 2008, p. 262). 

 

Todo profissional de saúde independente de sua habilitação técnica 

obtida na graduação de sua área específica, atua no âmbito terapêutico, ou 

seja, exerce práticas terapêuticas dentro de suas ações profissionais e dos 

serviços de saúde. Isso significa que utiliza seus conhecimentos sistematizados 

de sinais e sintomas e sua experiência de atendimento para a prática do ato de 

cuidar. 

Compreendida dentro do trabalho de uma equipe multidisciplinar deveria 

estar sempre a interdisciplinaridade, um lugar de equilíbrio e sensibilidade em 

que a prática terapêutica emergiria em clínica mestiça, onde todos os 

potenciais seguiriam se atualizando para a transformação permanente 

(Ceccim, 2008). 

E, dentro deste movimento interdisciplinar do trabalho em equipe 

multiprofissional, os profissionais podem construir um processo de 

aprendizagem voltado ao cuidado integral à saúde dos pacientes crônicos, a 

organização de um trabalho voltado para a melhora da qualidade de vida da 
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comunidade, assim como a abordagem integral das necessidades de saúde da 

população além do âmbito individual-biológico. 

Contudo, há que se avançar em melhores estratégias que permitam a 

ampliação de práticas transdisciplinares neste processo de trabalho, 

objetivando a efetivação do programa de saúde. Isso porque a abordagem 

transdisciplinar pode nos direcionar no sentido de contribuir para o 

desenvolvimento de uma competência coletiva, fundamental para a 

reorganização e produção de ações e serviços de saúde dirigidos às 

necessidades da população. 

Portanto, este estudo contribui para repensar o desenvolvimento do 

atual programa de saúde no CMS Tia Alice e exercitar o processo de reflexão 

nas atuais ações dessa equipe de saúde. 
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Apêndice A: Documentos entregues ao entrevistado 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título do Projeto: A construção da integralidade em saúde na 

comunidade da Mangueira 

Pesquisador Responsável: Elizabeth da Silva de Alcântara 

Instituição: Mestrado em Saúde Coletiva - Universidade Federal 

Fluminense (UFF) 

Telefones: (21) 2597-4025 ou (21) 8546-3909 

Nome do voluntário:________________________________________ 

Idade: _____________ anos        R.G. ________________________ 

 

O(A) Sr.(ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa 

“A construção da integralidade em saúde na comunidade da Mangueira”, sob 

minha responsabilidade. Essa pesquisa faz parte do desenvolvimento da minha 

dissertação de mestrado, sendo um dos requisitos para a obtenção do título de 

Mestre em Saúde Coletiva. Tem por objetivo analisar os limites e possibilidades 

de construção da integralidade no trabalho implantado no CMS Tia Alice da 

Mangueira como um modelo produtor do cuidado, centrado no usuário e suas 

necessidades. Esse estudo é de suma importância, pois só a partir da 

integralidade haverá efetividade no atendimento à doenças crônicas da 

comunidade da Mangueira. Serão realizadas grupos focais gravados com os 

profissionais de saúde vinculados há mais de seis meses no serviço e com 

usuários atendidos por esses profissionais há mais de um ano no Programa de 

saúde à diabéticos e hipertensos. O risco dessa pesquisa está relacionado a 

identificação do participante. Para evitar esse risco, em nenhuma hipótese 

serão revelados os nomes dos participantes e as informações obtidas através 

da pesquisa serão utilizadas somente para este fim, sendo todo o material 

destruído ao final dela. Todas as informações serão sigilosas e você poderá se 

opor a participar da em qualquer momento, mesmo já tendo começado a 

participar do grupo. Nesse caso, o material obtido será inutilizado. Não há 

nenhum benefício direto aos participantes da pesquisa. O benefício será 
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coletivo, com vistas ao conhecimento aprofundado do sistema local de saúde, a 

fim de propor mudanças e melhorias para a política. Dessa forma, a sua 

participação é voluntária. Você não será penalizado por não participar da 

pesquisa. Eu estarei me comprometendo a ir até o participante todas as vezes 

que forem necessárias, não tendo o mesmo nenhum gasto por conta da sua 

participação nessa pesquisa. Todos os gastos provenientes com a pesquisa 

serão de responsabilidade do pesquisador. 

 

Eu, _______________________________________________, RG nº 

__________________, declaro ter sido informado e concordo em participar, 

como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

                      Rio de Janeiro, ___________________________ de 2012. 

                                      

______________________________________________ 

                              Assinatura do Entrevistado 

 

Eu, Elizabeth da Silva Alcântara, RG nº 601390-2 (MMRJ), declaro ter 

fornecido todas as informações necessárias a participação do entrevistado 

acima descrito na pesquisa. 

  Rio de Janeiro, _______________________________ de 2012. 

 

                       __________________________________________ 

                                    Assinatura do Pesquisador 
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TEMÁRIO GRUPO FOCAL – PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

Temas Questões levantadas 

Integralidade O que entende por integralidade? Acha que o Programa de saúde na VOM 

está organizado a partir da diretriz da integralidade? Quais as principais 

dificuldades para o alcance da integralidade no Programa?Quais os fatores 

que tem facilitado esse alcance? E a realização do planejamento e da 

avaliação? 

Acolhimento É fácil para o usuário obter atendimento? Considera-o satisfatório? Qual é o 

tempo de espera entre o agendamento e a consulta? Existe alguma 

flexibilidade quanto a conceder atendimentos fora do agendamento? Quanto 

tempo o paciente espera para ser atendido no dia da consulta? E a escuta 

dos problemas dos usuários e de sua familia? 

Projeto 
Terapêutico 

O tempo oferecido na consulta é suficiente para o paciente falar sobre 

outras preocupações ou problemas, relacionados ou não, à queixa 

principal? Procura saber se o paciente tem realmente condições (culturais 

e/ou financeiras) de seguir as orientações e se as entendeu? As soluções 

apresentadas aos problemas são acordadas em conjunto com o paciente? 

Resolvem?  A equipe discutem a situação ou o caso? 

Vínculo Os pacientes sabem o seu nome/ e o da equipe? Existe uma preocupação 

em agendar os pacientes para os mesmos médicos que os atenderam pela 

primeira vez? Acha que eles se sentem confortáveis para falar ao 

médico/serviço de saúde sobre suas preocupações ou problemas? Acha 

que conhece bem a família do paciente? E a equipe? Também faz vinculo? 

Continuidade 
da assistência 

Os problemas apresentados são resolvidos ou encaminhados 

adequadamente? É registrado detalhadamente os atendimentos no 

prontuário do paciente? Quando o paciente falta a uma consulta agendada 

ele é contactado para saber o motivo? A partir dos problemas dos pacientes, 

o serviço de saúde montou alguma atividade para melhorar o atendimento? 

E o acompanhamento em situações crônicas? E o retorno de 

encaminhamentos para outros serviços? (referência e contrareferência) a 

equipe compartilha oas informações do prontuário e acompanha a 

evolução? 
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TEMÁRIO GRUPO FOCAL – USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 

Temas Questões levantadas 

Acolhimento A) Acesso: Onde freqüentemente busca assistência à saúde? Qual a 

distâcia de sua casa até a unidade de saúde? É fácil receber atenção dos 

funcionários na unidade de saúde? Quanto tempo de espera entre o 

agendamento e a consulta? Quanto tempo espera para ser atendido no dia 

da consulta? Na última vez que você foi a unidade você achou a unidade 

adequada para o seu atendimento? 

B) Relação usuário-profissional: Como é recebido na unidade? Se sente 

ouvido em seus problemas? Se você tem dúvida, pode procurar/ligar/falar 

com o médico ou enfermeiro no serviço de saúde? O médico faz perguntas 

sobre outros problemas de saúde que você tem? 

Projeto 
Terapêutico 

O médico/serviço de saúde oferece a você tempo suficiente para falar sobre 

suas preocupações ou problemas? Você recebe orientações? Normalmente 

os seus problemas de saúde são resolvidos?  As soluções apresentadas 

aos seus problemas são acordadas com você? Normalmente você fica 

satisfeito com o atendimento? 

Vínculo Quem você procura quando tem problemas de saúde? É sempre o mesmo 

médico que o atende? Você sabe o nome do seu médico? Você se sente 

confortável para falar ao médico/serviço de saúde sobre suas preocupações 

ou problemas? Você se sente bem examinado? Você acha que o 

médico/enfermeira conhece bem sua família?  

Continuidade 
da assistência 

O médico registra detalhadamente seus atendimentos em seu prontuário? 

Quando você falta a uma consulta agendada você é contactado para saber 

o que houve? Você é orientado sobre seus problemas?  Seus problemas 

são resolvidos ou encaminhados adequadamente? A partir de seus 

problemas, o serviço de saúde montou alguma atividade para te atender? Já 

consultou qualquer tipo de especialista? Quando foi a última vez? Esta 

consulta foi indicada pelo médico/enfermeira da unidade de saúde? A 

equipe aacompanhou esse processo? 
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ANEXO I 
 
 
TERMO DE COMPROMISSO PARA UTILIZAÇÃO DE DADOS  

 

Título do Projeto 

 

A construção da integralidade em saúde na comunidade da Mangueira 

                      CAAE número 03481012.4.0000.5243 
   

Os pesquisadores  do  presente  projeto  se  comprometem  a  preservar  

a privacidade dos pacientes cujos dados serão coletados em prontuários e 

bases de dados do Centro Municipal de Saúde Tia Alice. Concordam, 

igualmente, que essas informações  serão  utilizadas única  e  exclusivamente  

para  execução  do  presente projeto. As informações somente poderão ser 

divulgadas de forma anônima.  

  

Rio de Janeiro, 01 de novembro de 2012.  

 

Nome dos Pesquisadores: 

 

Elizabeth da Silva de Alcântara 

 

Aluísio Gomes da Silva Junior 

 

 

_________________________________ 

Assinatura 
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ANEXO II 
 

 

 
 

 

 

                     Foto da entrada da Unidade 

               Centro Municipal de Saúde Tia Alice 


