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RESUMO 

Esta monografia aborda os significados de saúde, família e doença, 
analisando-os no contexto e nos moldes da política da saúde brasileira, bem como a 
necessidade de pensar o acolhimento mais humano aos usuários pelos profissionais 
do SUS. Procura compreender os múltiplos significados e percepções acerca do 
atendimento recebido pelos usuários da Unidade Básica de Saúde de Quissamã na 
cidade de Itaboraí e de Paraíso do Tobias em Miracema. As indagações norteadoras 
são: Como os usuários dos postos de saúde percebem o atendimento dos médicos 
cubanos participantes do PMM? Quais são as especificidades do tratamento da 
doença na prática do Programa de Saúde da Família? No decorrer do processo de 
observação participante realizado identificou-se o cuidado humanizado e acolhedor 
aos pacientes empregando a simples expressão: “¿Como estás? ” A expressão é 
banal, mas revela por trás um processo de escuta empática e antropológica, bem 
como um projeto humanizador de atendimento médico ao público usuário da 
unidade. Tal expressão encanta e apresenta outro jeito de acolher o usuário dentro 
dos consultórios da UBS pouca conhecida e/ou praticada pelos médicos com uma 
formação mais tradicional voltada apenas para a resolução dos sintomas. Ao lado 
das observações, realizei entrevistas semiestruturadas com profissionais cubanos e 
brasileiros, além de vários pacientes. A fundamentação teórica para interpretar as 
pistas levantadas adveio do campo das Ciências Sociais a fim de compreender as 
distintas percepções e os significados acerca do atendimento da saúde dos médicos 
cubanos na Unidade Saúde da Família. 

Palavras chave: Cultura, Família, Humanização, Programa Mais Médicos, 
Saúde. 



 

ABSTRACT 

This paper discusses the meanings of health, family and disease, analyzing 
them in context and forms of Brazilian health policies and the need to think as human 
host users by SUS professionals.together with the need for increased understanding 
and a much more humanitarian acceptance of the patients using the health service 
(Sistema Unico de Saude, SUS) by the medical professionals. It tries to understand 
the multiple meanings and perceptions about the services received by the patients at 
SUS Quissamã Basic Health  Unity in the City of Itaboraí and Paraíso do Tobias in 
Miracema City. The questions concerned here are: How do the patients at the health 
centre perceive the Cuban physicians attending at the Mais Médicos Program? What 
are the practical specifics in treating the diseases at the Family Health Program 
(Programa Saúde da Família)? During the process of participating observation, we 
have identified humanitarian acceptance through the expression:  “how are you?” 
(“¿Como estás?”). This expression sounds very simple, but reveals an empathetic 
and anthropological process in a humanitarian way conveyed to the people of the 
public using the service. Such an expression enchants and provides another way of 
accepting patients, within the UBS clinics, which are less known or not practised by 
the physicians with a more traditional approach, who tend to focus more on just the 
symptoms. In addition to my observations, I have conducted interviews with Cuban 
and Brazilian professionals, together with various patients. The subject came from 
the Social Sciences Field, longing to understand the distinctions and meanings about 
the health attendance by the Cuban physicians at the Unidade de Saúde da Familia.  

Keywords: Culture, Family, Humanization, Mais Médicos Program, Health. 
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1 INTRODUÇÃO 

Durante o percurso da minha graduação aliado a experiência da 

pesquisa realizada em construção final, percebi que foi possível realizar um 

mergulho mais profundo em leituras, observações de contraponto entre as 

realidades das políticas públicas e sociais brasileiras. Além disso, captei as 

fragilidades e vantagens, quando nos deparam 

 Os nos cotidianos dos serviços prestados aos usuários e profissionais. 

Ainda nessa trajetória ousei muitas vezes construir e desconstruir conceitos 

sobre o tema, promovendo debates com os interlocutores envolvidos acerca da 

questão deste atendimento e em torno dos desafios da pesquisa proposta. O ato 

de pesquisar não se constitui em uma tarefa fácil. Ao contrário, exige rigor 

científico e capacidade de o pesquisador movimentar-se, acercando-se e 

distanciando-se do objeto de estudo no sentido de realizar aproximações 

sucessivas do processo de conhecimento. 

Esta compreensão que me levou a produção deste pequeno ensaio, 

procurando examinar a trajetória dos profissionais do Programa Mais Médicos 

(PMM)
1

, em especial os profissionais médicos Cubanos. Cabe colocar que está 

temática foi contextualizada e abordada à luz das políticas públicas de saúde no 

Brasil e Cuba. A presente monografia procura compreender os múltiplos 

significados e percepções acerca do atendimento recebido pelos usuários da 

Unidade Básica de Saúde (UBS)
2

 vinculada ao Programa Mais Médico (PMM) de 

                                                           
1

 É parte de um amplo esforço do Governo Federal, com apoio de estados e municípios, 
para a melhoria do atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Além de levar 
mais médicos para regiões onde há escassez ou ausência desses profissionais, o programa 
prevê, ainda, mais investimentos para construção, reforma e ampliação de Unidades Básicas de 
Saúde (UBS), além de novas vagas de graduação, e residência médica para qualificar a 
formação desses profissionais. Disponível em <http://www.maismedicos.gov.br/conheca-
programa>, acessado em 26/10/2015. 
2

 Lançado em 2011, o programa de requalificação estabelece mecanismos de repasse de 
recursos financeiros para reforma e ampliação de UBS. O objetivo é criar incentivo financeiro 
para as UBS, tendo em vista o provimento de condições adequadas para o seu funcionamento e 
melhoria do acesso à Atenção Básica e da qualidade da atenção prestada. Isso envolve 



 

 

Quissamã na cidade de Itaboraí e de Paraíso do Tobias em Miracema. Durante 

a realização do trabalho de campo, duas indagações se tornaram mais fortes, 

constituindo-se nas questões norteadoras: 

 Como os usuários dos postos de saúde percebem o 

atendimento dos médicos cubanos participantes do PMM? 

 Quais são as especificidades do tratamento da doença na 

prática do Programa de Saúde da Família (PSF).
3

 

1.1 1.1. Gênese e trajetória da pesquisa  

As indagações apresentadas não estavam previamente elaboradas, mas 

elas foram construídas na trajetória da pesquisa realizada: trabalho de campo e 

as leituras teóricas. Neste sentido, considero importante relatar as escolhas 

decorrentes da construção e desconstrução da problemática, estimuladas pelos 

encontros teóricos sugeridos por minha orientadora.  

Uma primeira escolha se refere aos conceitos de saúde, família e 

doença dos interlocutores, buscando relativizar minha experiência, também 

como usuária do serviço público de saúde e, ao mesmo tempo, assumindo uma 

postura como pesquisadora. Para isto foi fundamental relegar os conhecimentos 

prévios. Nesta compreensão, busquei referências que me fizeram entender que, 

para: ”[…] que o familiar possa ser percebido antropologicamente, ele tem que 

ser, de algum modo, transformado no exótico …” (DAMATTA, 1993:162). 

                                                                                                                                                                             

melhorias da estrutura física, com construção, reforma e ampliação de unidades, bem como 
ações que visem à informatização dos serviços e qualificação da atenção à saúde desenvolvida 
pelos profissionais da equipe. Disponível em 
<http://189.28.128.178/sage/sistemas/apresentacoes/arquivos/revista_ms_e_municipios_2013.p
df>. acessado 26/10/2015 
3

 Programa de Saúde da Família não deve ser entendida como uma proposta marginal, mas, 
sim, como forma de substituição do modelo vigente, plenamente sintonizada com os 
princípios da universalidade e equidade da atenção e da integralidade das ações e, acima de 
tudo, voltada à permanente defesa da vida do cidadão. Está, assim, estruturada na lógica 
básica de atenção à saúde, gerando novas práticas setoriais e afinando a dissociabilidade 
entre os trabalhos clínicos e a promoção da saúde. Disponível em: 
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_atencao_basica_n1_p1.pdf>. Acesso 
em 26/10/2015. 



 

 

A princípio pesquisar sobre família, saúde e doença pode até parecer 

óbvio, mas o que chamou a atenção foi à repercussão da chegada dos médicos 

“cubanos” ao Brasil, bem com a relação configurada entre médico e pacientes 

na linha médica de Cuba. Oliveira (1991:81) sugere a necessidade de romper 

com as percepções óbvias e naturais a respeito da saúde e doença, enfatizando 

a relevância do se perceber as múltiplas concepções de saúde e doença 

contidas nos diversos grupos da sociedade. Assim sendo, o axioma para 

pesquisar estes conceitos culturais foi necessário esmiuçar os discursos dos 

interlocutores, uma vez que o campo de minha pesquisa constitui a cultura que 

alcança valores simbólicos, regras e costumes de vida. Além disso, de acordo 

com Langdon (2010), cultura configura-se como um conceito fundamental para a 

antropologia, bem como para as pessoas que trabalham com a saúde à frente 

de diferentes grupos, classes sociais e regiões geográficas.  

Sendo assim, a segunda escolha metodológica relevante diz respeito à 

contextualização e análise dos moldes de saúde da política brasileira, o teor da 

desagregação social e o conceito de cultura, a fim de captar os distintos 

significados contidos nos discursos dos usuários do Programa de Saúde da 

Família.  

Nessa contextualização recente acerca da política de saúde no Brasil, 

um fato interessante foi o tratamento dado pela mídia sobre a chegada de 

médicos estrangeiros para o Brasil, com destaque especial aos “Médicos 

Cubanos”. Embora em um primeiro momento não me tenha causado alguma 

curiosidade a vinda dos médicos estrangeiros, com o decorrer da massificação 

crítica das mídias, introduzindo verdades e mentiras, interessei-me pela 

polêmica. Ademais, realizava em 2014 um trabalho de pesquisa sobre 

agricultura familiar no município de Itaboraí, quando uma interlocutora me 

contou a respeito do “postinho de saúde” da região. Segundo ela, uma médica 

com um “sotaque estranho” (para os moradores da localidade) estava 

transformando o atendimento médico no local, pois dava uma atenção toda 

especial à população, atenção essa, raras vezes recebida. Este acolhimento 

despertou minha curiosidade como pesquisadora.  



 

 

 Deste modo, percebi que estava havendo ali, uma preocupação com o 

“outro”
4

, além de melhorar o atendimento do SUS, quanto à qualificação dos 

serviços da atenção básica. Relações de cuidado revelam uma das diretrizes da 

linha do SUS-Humanizasus
5

. No entanto, se ocorre a humanização do serviço ao 

paciente pelos médicos cubanos na unidade básica no Programa Mais Médicos, 

no posto de Quissamã (Itaboraí), quais as razões da desvalorização pela mídia 

do trabalho dos médicos estrangeiros, especialmente, os médicos cubanos? 

Esta é a narrativa relativa à origem do meu objeto de pesquisa sobre o 

atendimento mais humanizado da médica estrangeira que estava encantando os 

moradores do bairro Quissamã- Itaboraí.  

1.2 Caminhos metodológicos e teóricos 

Nos últimos doze meses, foi possível desenvolver um trabalho de 

observação participante a respeito do tratamento oferecido pelas médicas na 

Unidade da Família Vereador Eugênio Marins Coutinho e em três meses na 
                                                           
4

 O plano onde as diferenças se encontram, onde o “eu” e o “outro” se podem olhar como 
iguais, onde a comparação se traduz num enriquecimento de possibilidades existenciais, é o 
plano mais amplo e profundo de humanismo do qual o etnocentrismo se ausenta. (O que é 
etnocentrismo Everaldo Rocha). 

5

 Princípios norteadores da Política de Humanização: 

  Valorização da dimensão subjetiva e social em todas as práticas de atenção e gestão no 
SUS, fortalecendo o compromisso com os direitos do cidadão, destacando-se o respeito 
às questões de gênero, etnia raça, orientação sexual e as populações específicas (índio, 
quilombolas, ribeirinhos, assentados, etc.);  

  Fortalecimento de trabalho em equipe multiprofissional, fomentando a transversalidade e 
a grupalidade; 

  Apoio à construção de redes cooperativas solidaria e comprometidas com a produção de 
saúde e com a produção de sujeitos; 

  Construção de autonomia e protagonismo dos sujeitos e coletivos implicados na rede do 
SUS; 

  Corresponsabilidade desses sujeitos no processo de gestão e atenção; 

  Fortalecimento do controle social com caráter participativo em todas as instâncias 
gestoras do SUS; 

  Compromisso com a democratização das relações de trabalho e valorização dos 
profissionais de saúde, estimulando processos de educação permanente. 
 http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/humaniza_sus_marco_teorico.pdface
ssado 
 26/10/2015 



 

 

Unidade da Família (USF
6

) José Adelino da Costa aos seus pacientes. Cabe 

ressaltar que no decorrer do processo de observação identifiquei o cuidado 

humanizado e acolhedor aos pacientes empregando a simples expressão: 

“¿Como estás?” A expressão é banal, mas revela por trás um processo de 

escuta empática e antropológica, bem como um projeto humanizador de 

atendimento médico ao público usuário da unidade. Tal expressão encanta e 

apresenta outro jeito de acolher o usuário dentro dos consultórios da UBS pouca 

conhecida e/ou praticada pelos médicos com uma formação mais tradicional 

voltada apenas para a resolução dos sintomas. Vale lembrar a incoerência entre 

a diretriz teórica e a realidade prática praticada pelos médicos do SUS
7

, ou seja: 

a diretriz diz respeito ao tratamento humanístico, contudo a realidade concreta 

manifesta uma precariedade surpreendente do atendimento da saúde do público 

usuário do serviço.  

                                                           
6

 Unidade de Saúde da Família (USF) é o novo ou antigo Posto ou Centro de Saúde 
reestruturado, trabalhando dentro de uma nova lógica, que lhe atribui maior capacidade de 
resposta às necessidades, básica de saúde da população de sua área de abrangência. A 
USF deve se constituir no primeiro contato do usuário com. sistema de saúde, isto é a "porta 
de entrada" do sistema.

 http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_atencao_basica_n1_p1.pdf acessado 
26/10/2015 
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 Acolher com a intenção de resolver os problemas de saúde das pessoas que procuram uma 
unidade de saúde pressupõe que todas as pessoas que procuram a unidade, por demanda 
espontânea, deverão ser acolhidas por profissional da equipe técnica. O profissional deve 
escutar a queixa, os medos e as expectativas, identificar os riscos e a vulnerabilidade, 
acolhendo também a avaliação do próprio usuário, e se responsabilizar para dar uma 
resposta ao problema. Nesse funcionamento, o acolhimento deixa de ser uma ação pontual e 
isolada dos processos de produção de saúde e se multiplica em inúmeras outras ações, que, 
partindo do complexo encontro entre o sujeito profissional de saúde e o sujeito demandante, 
possibilitam que sejam analisados:

 •  o ato da escuta e a produção de vínculo como ação terapêutica; 
 • as formas de organização dos serviços de saúde; 
 • o uso ou não de saberes e afetos, para a melhoria da qualidade das ações de saúde, e o 

quanto esses saberes e afetos estão a favor da vida; 
 • a humanização das relações em serviço; 
 • a adequação da área física e a compatibilização entre a oferta e a demanda por ações 

de saúde; 
 • a governabilidade das equipes locais; e 
 • os modelos de gestão vigentes na unidade de saúde. 
 Disponível em 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2029_24_08_2011.html>, acessado 
em 26/10/2015. 



 

 

Ao lado das observações, realizei entrevistas semiestruturadas com 

profissionais cubanos e brasileiros, além de vários pacientes. A fundamentação 

teórica para interpretar as pistas levantadas adveio do campo das Ciências 

Sociais a fim de compreender as distintas percepções e os significados acerca 

do atendimento da saúde dos médicos cubanos na USF. As principais 

contribuições que formam o contexto teórico foram: DaMatta e Malinowski a 

postura relativizadora do “eu” e do “outro” autonomia da antropologia frente a 

história e o fato Social e ritos de passagem; Lévi Strauss a percepção da família 

nuclear quanto sistema, unidade como coração é etnocêntrica; Georg Simmel a 

transformação da sociedade e suas relações sociais: Cliford Geertz onde o 

homem vive preso dentro de seus significados: Margaret Med e Ruth Benedict 

na comparação da sociedade do “outro” e do “eu”: River “medicinas populares”: 

a humana, a espiritual e sobrenatural. 

As questões relativas aos que buscam atendimento na área da saúde 

pública e sua reciprocidade é, acima de tudo, um fato, embora subentendido, 

digno de observação, pela riqueza de implicações antropológicas, sociológicas, 

filosóficas e psicológicas. 

A análise dos estudos antropológicos clássicos e contemporâneos é tão 

importante que, ao longo do tempo, nos conduz a inúmeras teorias de seus 

significados dentro da sociedade, a relativização do “eu” com o “outro”, o 

etnocentrismo, o fato social, as estruturas do parentesco, seus simbolismos e 

rituais entre outros. 

Contudo trata-se de um campo epistemológico, que não está delimitado 

de forma a ser configurado dentro de uma única ciência. A escola de medicina 

brasileira, em contraste à cubana, preconiza a formação de médicos 

especialistas. Em Cuba, à priori, já nos parece mostrar a busca e a prática do 

humanismo, uma vez que lá se tem incentivada a conversa, o toque, o 

acolhimento o reconhecimento do outro como pessoa, sendo está a principal 

diferença. O paciente não deve ser considerado uma doença. A suposta doença 

pode ser o ambiente em que ele habita e isso não pode ser ignorado. 



 

 

Esta monografia encontra-se estruturada em três capítulos principais. O 

segundo capítulo expõe a etnografia do campo revelando as percepções dos 

entrevistados e as observações advindas do meu contato na pesquisa. O 

terceiro capítulo apresenta uma breve contextualização do significado da 

desumanização da relação médico paciente no atendimento aos usuários da 

UBS, apresentando os diversos conceitos da saúde no Brasil a partir do século 

XIX. O quarto capítulo discute o Programa Mais Médicos como uma alternativa 

do projeto de humanização da saúde. As considerações finais tecem sínteses 

dos achados da monografia, refletindo sobre a relevância do cuidado coletivo e 

humanizador, que procura respeitar as singularidades dos usuários das UBS. 



 

 

2 ETNOGRAFANDO O CAMPO 

O contato entre o sujeito demonstra ao etnógrafo a necessidade da 

compreensão e da interação, para poder compreender a relação com o “outro”. 

2.1 Etnografando o campo 

Para realizar este trabalho de campo foram utilizados diferentes meios: 

roteiro de entrevistas, caminhadas pelo bairro e no distrito próximo e distante do 

posto de saúde, observação participante, gravação de depoimentos, 

questionários, termo de consentimento livre e esclarecido, um diário de campo 

onde foram registradas conversas, falas das pessoas. Dados que logo após 

procurava escrever. 

Enquanto observava, somente procurava anotar palavras-chave para me 

fazer lembrar no momento do registro. Neste momento, a sugestão da pesquisa 

foi oferecida às pessoas as quais eu conseguia estimular contatos verbais.
8

 Com 

a observação participante, me foi permitido conversar e escutar os diálogos das 

pessoas que estavam na sala de espera. As proximidades que inicialmente 

aconteceram no Posto de Saúde de Quissamã possibilitaram visitas a alguns 

interlocutores em suas residências. As entrevistas em Paraíso do Tobias, 

também foram através de contato na recepção da unidade, na praça da cidade, 

no ponto do ônibus (apenas um ônibus com horário de chegada e saída, com 

seis viagens de ida e volta diária) e no comércio local.  

 A fase da pesquisa de campo foi efetuada entre 2014 e 2015 no bairro 

Quissamã – Itaboraí em três meses, de junho, julho, agosto, no distrito Paraíso 

do Tobias da cidade Miracema com uma distância do Rio de Janeiro a cidade, 

de 270 km e da cidade ao distrito 12,8Km (com idas e vindas) no Rio de Janeiro, 

num total de 86 visitas aos locais pesquisados em diferentes horários e dias, 

com um número em torno de 120 entrevistas aos interlocutores. 
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 Esta descrição amplia a discussão apresentada na metodologia. 



 

 

No início da pesquisa no bairro de Quissamã, o posto médico era uma 

sala emprestada de uma secretaria. No espaço tinha um biombo que dividia a 

sala da médica através de uma mesa e uma maca. Do outro lado dividido por 

armários de arquivos, ficava a sala de medicação. Mais à frente, uma pequena 

mesa da recepção e, pelo chão, caixas com documentos do posto, caixas com 

pastas das agentes de saúde; um local onde um para entrar outro teria que sair. 

Assim era o espaço do atendimento.  

Três meses após, uma nova Unidade Básica da Saúde
9

 (UBS) foi 

inaugurado, com uma estrutura totalmente diferente da atual, se vendo logo na 

entrada, um jardim com play ground, uma recepção com porta-arquivos, 

informatizada, a frente de uma sala de medicação com uma maca, armários, 

aparelho para eletroencefalograma, verificador de pressão e balança. Seguindo, 

se vê uma sala de espera, com várias cadeiras, uma televisão, bebedouro, 

banheiros feminino e masculino. Uma copa para os funcionários, um consultório 

dentário, uma sala para atendimento psicossocial e reunião da equipe, outra 

sala de consulta grande, com uma maca, um biombo, lavatório, mesa, cadeiras 

e ar-condicionado. Além de um setor para estoque de medicamentos.  
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 Lançado em 2011, o programa de requalificação estabelece mecanismos de repasse de 
recursos financeiros para reforma e ampliação de UBS. O objetivo é criar incentivo financeiro 
para as UBS, tendo em vista o provimento de condições adequadas para o seu 
funcionamento e melhoria do acesso à Atenção Básica e da qualidade da atenção prestada. 
Isso envolve melhorias da estrutura física, com construção, reforma e ampliação de unidades, 
bem como ações que visem à informatização dos serviços e qualificação da atenção à saúde 
desenvolvida pelos profissionais da equipe. Disponível em 
<http://189.28.128.178/sage/sistemas/apresentacoes/arquivos/revista_ms_e_municipios_201
3.pdf>, acessado 28/10/2015 



 

 

 

Figura 1: Fotografia da Unidade de Saúde da Família em Quissamã, Itaboraí, RJ. 

Fotografada pela autora da monografia. 

 

Este posto consiste de uma médica, uma enfermeira, um técnico de 

enfermagem, seis agentes de saúde (ACS), uma recepcionista, uma pessoa 

responsável pela limpeza. No final da pesquisa somou-se à equipe, uma dentista 

e uma ACD (auxiliar de consultório dentário). 

 

Figura 2: Fotografia de um atendimento na Unidade de Saúde da Família em Quissamã, 

Itaboraí, RJ. Fotografada pela autora da monografia. 

 



 

 

Atendendo uma população de mais ou menos 1.129 famílias 

cadastradas o bairro foi dividido em seis micro área
10

 de atendimento com uma 

média de 189 famílias por agente de saúde, sendo que, dependendo da micro 

área, algumas abrangem mais outras com menos. O atendimento é de segunda 

a sexta de 08h00min as 17h00min
11

. As consultas são marcadas uma vez a 

cada mês na Unidade Básica da Saúde (UBS), com uma duração média de 20 a 

50 minutos cada. Dependendo do caso, este tempo é ultrapassado. 

As visitas domiciliares são feitas uma vez por semana, mas se houver 

necessidade de um atendimento emergencial, se dá prioridade. Estas consultas 

conhecidas como visitas domiciliares (VD)
12

 voltadas para pacientes acamados, 

ou em pós-operatório com dificuldade de locomoção. Nestas visitas quem 

acompanha o médico é o agente de saúde da área e a enfermeira. 

Uma vez por semana uma equipe do laboratório conveniado com o 

município procede à coleta de exames. Todo o atendimento laboratorial é feito 

por ordem de chegada dos pacientes. Essa equipe vai até à casa do paciente 

acamado, quando há necessidade da coleta de exames.  

Na localidade de Paraíso do Tobias a Unidade Básica de Saúde (UBS) 

fica na entrada da cidade. Vindo pela única estrada que liga a cidade, é o 

primeiro prédio.  
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 Cada Micro área é coordenada por um Agente Comunitário de Saúde – ACS, ligado a sua 
UBS. Cada Agente, portanto, é responsável por aproximadamente 150 famílias, quando sua 
Micro área compreende Perímetros Rurais e 250 famílias quando compreende Perímetros 
Urbanos não ultrapassando em ambas as situações 750 pessoas por Micro área. Disponível 
em <http://www.serafinacorrea.rs.gov.br/site/noticia/noticia_detalhe.php?gCdNoticia=3073> 
acessado em 26/10/2015 

11

 Quando se houve a necessidade este horário foi estendido até as 19h30min. ficando no UBS 
somente a médica e os pacientes os demais funcionários foram embora. Situação por mim, 
presenciada. 

12

 PORTARIA Nº 2.029, DE 24 DE AGOSTO DE 2011: Institui a Atenção Domiciliar no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS). Disponível em 
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2029_24_08_2011.html>, acessado 
26/10/2015. 



 

 

 

Figura 3: Fotografia da Unidade de Saúde da Família em Paraíso do Tobias, Miracema, RJ. 

Fotografada pela autora da monografia. 

 

Logo na entrada, uma recepção para atendimento, sala de espera, 

porta-arquivo. A sala de medicação e curativos e provida de maca, armários, 

medidor de pressão, balanças, ao lado direito que dá para um corredor logo de 

início, está o consultório médico com uma maca, um biombo, lavatório, mesa, 

cadeiras, ar-condicionado. Ao final do corredor, a sala de vacinas, mais a frente 

seguindo o corredor um banco comprido de cimento armado e à frente deste 

banco o consultório dentário, banheiro, bebedouro e uma copa e uma sala para 

estoque de medicamentos.  

Este posto tem uma médica, uma enfermeira, uma técnica de 

enfermagem, quatro agentes de saúde, uma recepcionista, uma pessoa 

responsável pela limpeza, uma dentista com uma auxiliar de consultório dentário 

(ACD).  

Atendendo uma população de 631familias divididas em quatro micros 

áreas de atendimento, com uma média de 157 famílias por agente de saúde, 

sendo que dependendo da micro área, algumas ficam com mais, outras com 



 

 

menos. O atendimento é de segunda a sexta de 07h00min as 16h00min
13

. As 

consultas são marcadas pelos agentes de saúde, conforme a agenda da 

médica, dando prioridade aos casos especiais. O paciente que faz uso de 

medicação controlada, não necessita ir buscar a receita. O agente de saúde 

acompanha o paciente e, no período indicado, leva a receita para que o paciente 

vá até a farmácia popular
14

 para compra ou retirada do medicamento que costa 

na lista do SUS. As consultas com especialistas são agendadas junto à 

secretaria de saúde, não necessitando o paciente se deslocar da sua localidade 

para marcar consulta (no período da pesquisa sobrou vagas para consultas nas 

especialidades de oftalmologia e neurologia), O agente de saúde também fica 

responsável pela entrega ao paciente do comprovante com dia e hora da 

consulta com a especialidade.  

As visitas domiciliares (VD) são feitas uma vez por semana, mas se 

houver necessidade de um atendimento emergencial se é atendido 
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 O horário foi adaptado à rotina dos citadinos 
14

 O Programa Farmácia Popular do Brasil vem a ser uma iniciativa do Governo Federal que 
cumpre uma das principais diretrizes da Política Nacional de Assistência Farmacêutica. Foi 
implantado por meio da Lei nº 10.858, de 13 de abril de 2004, que autoriza a Fundação 
Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) a disponibilizar medicamentos mediante ressarcimento, e pelo 
Decreto nº 5.090, de 20 de maio de 2004, que regulamenta a Lei 10.858 e institui o Programa 
Farmácia Popular do Brasil. “Aqui Tem Farmácia Popular” ficassem obrigadas a praticar os 
preços de dispensação e os valores de referência até o dia 14 de fevereiro de 2011, 
garantindo, assim, a gratuidade para estes medicamentos. A partir de 04 de junho, o 
Ministério da Saúde também passou a disponibilizar para a população, por meio do SNTP, 
três medicamentos para o tratamento da asma, disponíveis em oito apresentações de forma 
totalmente gratuita. Os medicamentos disponíveis para asma são: Brometo de Ipratrópio, 
Diproprionato de Beclometasona e Sulfato de Salbutamol. Nas unidades da Rede Própria, 
está disponível somente o medicamento Sulfato de Salbutamol em três apresentações. Além 
dos medicamentos gratuitos para hipertensão, diabetes e asma, o Programa oferece mais 11 
itens, entre medicamentos e a fralda geriátrica, com preços até 90% mais baratos utilizados 
no tratamento de dislipidemia, rinite, mal de Parkinson, osteoporose e glaucoma, além de 
contraceptivos e fraldas geriátricas para incontinência urinária. O “Aqui Tem Farmácia 
Popular” visa a atingir aquela parcela da população que não busca assistência no SUS, mas 
tem dificuldade para manter tratamento medicamentoso devido ao alto preço dos 
medicamentos. Neste sentido, uma das ações do Plano Brasil Sem Miséria, criado em 2011, 
com o objetivo de elevar a renda e as condições de bem-estar da população, rompendo 
barreiras sociais, políticas, econômicas e culturais, consiste na distribuição de medicamentos 
para hipertensos e diabéticos por meio do Programa Farmácia Popular do Brasil. Disponível 
em <http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/leia-mais-o-
ministerio/346-sctie-raiz/daf-raiz/farmacia-popular/l1-farmacia-popular/18008-programa-
farmacia-popular-do-brasil>, acessado 26/10/2015 



 

 

preferencialmente (a maioria das consultas domiciliares foram feitas aos 

pacientes em área rural de difícil acesso). Estas consultas VD como são 

chamadas, são para pacientes acamados, ou em pós-operatório, com 

dificuldade de locomoção, nestas visitas quem acompanha o médico é o agente 

de saúde da área e a enfermeira. 

Figura 4: Fotografia de Local de moradia de um usuário de atendimento residencial em 

Paraíso do Tobias, Miracema, RJ. Fotografada pela autora da monografia. 

 

Os médicos atuam como médicos generalistas
15

 realizando consultas de 

pré-natal, pediatria, geriatria, ginecologia, clínica geral e coletas de preventivo 

etc. A pesquisa contribuiu para elaboração de uma visão para o entendimento 

das interações sociais. Sob esta perspectiva DaMatta me faz compreender:  

O trabalho de campo, como os ritos de passagem, implica na 
possibilidade de redescobrir novas formas de relacionamento social, 
possibilitando ao iniciante em antropologia experimentar o uso 
consciente da razão, da experimentação e das hipóteses de trabalho 
desenvolvidas anteriormente em seu campo. (DAMATTA, 1993:152) 
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 Médico generalista: Efetua exames médicos, emitem diagnósticos, prescreve medicamentos 
e realiza outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando 
recursos de medicina preventiva ou terapêutica, para promover a saúde e bem-estar do 
cliente. Disponível em <http://www.drthomas.med.br/CBO_MEDICO_GENERALISTA.htm>, 
acessado em 26/10/2015. 



 

 

Considerando primordial o anonimato dos relatos recebidos através dos 

diálogos dos interlocutores. Silveira (2000: 6) me fazendo discorrer para a 

atenção que o pesquisador precisa ter com as questões éticas envolvidas na 

pesquisa de campo. 

2.2 As conversas na sala de espera 

Identifiquei na sala de espera, a grandiosidade do ambiente de interação 

social, com pessoas se sentindo seguras até para poderem demonstrar seus 

sentimentos, ao buscar atendimento de saúde, o que sobrepuja as ações do 

posto. As relações socioculturais ali ocorrem pelas trocas de conhecimentos 

como: receitas culinárias, cuidados com a saúde e a troca de informações sobre 

medicamentos alopáticos e caseiros como: chás, banhos de ervas, unguentos, 

simpatias, rezas, local de origem, costumes, condição econômica, programas de 

televisão, novelas, desabafos sobre relacionamento conjugal e familiar. 

Observava-se, quase que com naturalidade, em algumas situações, o 

tratamento diferenciado por alguns profissionais aos pacientes, ora dando uma 

atenção demasiada a alguns e ora menosprezando
16

 a outros.  

Mas o que ainda me inquietava era entender o porquê da superlotação 

da sala de espera e porque as pessoas não se incomodavam de esperar. Foi 

quando veio à resposta “Eu espero porque a médica é boa, ela não tem pressa 

em atender”. 

E logo começamos a conversar com três a quatro mulheres. Às vezes, 

algum homem que também aguardava a consulta dava alguma opinião a 

respeito de algum assunto. Vários relatos sobre o atendimento surgiram com 

alguns que confessaram que a demora incomodava, mas logo outro dizia: “você 

quando entra lá, esquece da vida”. E assim se passou à tarde quando percebi já 

se ia o último paciente. 
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 Percebo neste incidente que círculos viciosos formaram-se provocando falhas nos 
atendimentos e acolhimentos ao usuário. 



 

 

Os acontecimentos observados, a ida ao posto de saúde simboliza para 

alguns usuários um modo de afirmar relações, sendo a sala de espera um lugar 

essencial para contar suas aflições, reinícios, derrotas, conquista e assim 

interagem, dividindo com os demais pacientes a sua vida e vencendo as aflições 

da espera. 

2.3  Família  

Nas residências, percebi que quem busca primeiro o atendimento 

médico é a mulher, com pouquíssimas exceções, o homem. Marido e filhos, 

netos evidenciam o cuidado da mulher dona de casa, administradora, 

assistência e cuidado com a saúde. Na classificação das famílias com seus 

significados encontrei: laços de parentesco, família multifocal, dispersão familiar, 

família por laços de afinidade e vizinhança. Que na teoria da aliança Lévi-

Strauss nos diz que: 

O que diferencia verdadeiramente o mundo humano do mundo animal 
é que na humanidade uma família não poderia existir sem existir a 
sociedade, isto é, uma pluralidade de famílias dispostas a reconhecer 
que existem outros laços para além dos consanguíneos e que o 
processo natural de descendência só pode levar-se a cabo através do 
processo social da afinidade. (LÉVI-STRAUSS, 1980:34)  

Esta afinidade, carinho, amor ao próximo foi nitidamente percebido nas 

famílias entrevistadas.  

2.4 A atenção à saúde e a prevenção 

Pude notar em alguns interlocutores que a relação da doença, dor, 

aflição está ligada a fatores externos obscuros tais como: “macumba e feitiçaria”. 

Sofrimento por conflitos familiares, separações e relações sócias consideradas 

nefastos são também frequentemente mencionados.  

Para Rivers, que recebeu influência marcante de Durkheim, essas 
teorias podem ser agrupadas em três categorias básicas que ainda 
hoje são empregadas na análise de "medicinas populares": a humana, 
a espiritual ou sobrenatural e a natural. A categoria humana engloba 
crenças relacionadas com o fato de que crises e conflitos no 
relacionamento humano e social em geral provocam doenças. As tão 



 

 

difundidas crenças em mau olhado, feitiço ou inveja, ou ainda as 
crenças de que o modo de vida e de trabalho (que inevitavelmente 
envolvem relacionamento e conflito humanos) afetam de alguma forma 
a saúde, são exemplos dessa categoria. A categoria espiritual ou 
sobrenatural engloba crenças de que espíritos ou entidades 
sobrenaturais podem provocar doenças. (ANTROPOLOGIA DA 

MEDICINA: UMA REVISÃO TEÓRICA, PP 152-153)
17

 

A busca de tratamento varia entre o posto de saúde, o farmacêutico 

local ou de acordo com a crença dos mesmos: benzedeiras, centro espíritas, 

novenas, missas de ação de graças, correntes e unção com óleo nas igrejas 

evangélicas, mas associada a estas crenças não deixam de usar plantas 

medicinais. Chás, xaropes caseiros, banhos de ervas. Isto nos leva à reflexão de 

que a prática e os hábitos populares terapêuticos estão presentes nestes grupos 

como busca nas soluções dos problemas.  

2.5 Como estás? Percepções dos pacientes do Programa Mais Médicos 

de “Itaboraí” e de “Paraíso de Tobias – Miracema” - seus relatos e 

suas vivências.  

Cada grupo social tem uma gramática de espaços e temporalidades 
para poder existir enquanto um todo articulado e isso depende 
fundamentalmente de atividades que se ordenem também em posições 
diferenciadas, permitindo lembranças ou memórias diferentes em 
qualidade, sensibilidade e formas de organização. Assim é que cada 
sociedade ordena aquele conjunto de vivências que é socialmente 
provado e deve ser lembrado como parte e parcela do seu patrimônio 
(DAMATTA, 1985:31). 

O direito à diversidade na saúde brasileira é problemático porque a 

nossa sociedade sempre se viu como monocultural, então para essa sociedade 

isso vai ser sempre um problema. Tratar está diversidade como direito é 

problemático para a própria instituição brasileira, pois o que faz com que um 

país tenha uma estabilidade ao longo dos anos são suas instituições sociais. 

O problema brasileiro é seu passado escravista. Importamos, para 

ordem livre, muitos desses valores escravocratas e outros foram resignificados 
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na ordem livre “burguesa”, embora ainda muitos desses valores resignificados 

continuem a ser solidificados pelas instituições sociais como saúde e educação. 

Se o país é racista as instituições que foram construídas para que ele ao longo 

do tempo tivesse a sua dinâmica alterada, são também instituições racistas. 

Esperar que as unidades de saúde em todos os seus níveis PSFs, UPAs, 

Hospitais Estaduais e Federais entendessem a diversidade como direito e mais, 

tenham condição de trabalhar com elas otimizadas, ainda é uma utopia, tanto 

que, precisam de leis para garantir que essa diversidade seja no mínimo 

reconhecida, e que seja respeitada. Entre os usuários do SUS setenta por cento 

são pessoas negras, pardas e indígenas, segundo a Secretaria de Política e 

Promoção da Igualdade Racial em 2011
18

. Assim sendo a maioria dos usuários 

do SUS é negra e indígena, que também é a maioria pobre do país. 

Diante desta desigualdade que o sistema impõe aos usuários do serviço 

público de saúde, com a falta de infraestrutura material e humana, surge no país 

um programa que visa trazer uma solução paliativa a estes usuários do serviço, 

O Programa Mais Médicos (PMM). Como citado em capítulos anteriores, vem 

trazer médicos às áreas carentes, de maior vulnerabilidade, locais longínquos, 

distritos indígenas, quilombolas e áreas rurais. Grande foi à balbúrdia sobre 

estes profissionais da saúde em especial os cubanos. Mas contrária a todo este 

conflito foi à aceitação que os usuários das Unidades Básicas de Saúde (UBS) 

tiveram em relação aos médicos cubanos com quem trabalhei em minha 

pesquisa de campo. 

Antes quando chegávamos à consulta o médico nem olhava para 
gente. Só perguntava o que estávamos sentindo escrevia uma receita e 
só. Hoje tudo mudou, a médica me recebe com um sorriso 
perguntando: “como estais?”, houve com carinho minhas reclamações, 
minhas dores... (risos) sempre saio do consultório mais leve. (T. B de 
62 anos usuária do PSF a mais de10 anos). 
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Quem já ficou por muito tempo sem atendimento médico, não quer nem 

pensar no momento que os profissionais do programa tenham que ir embora. 

Tenho dó, que tá longe da família dela, mais tomara que ela fique aqui 
muito tempo, que saiu uma médica de longe pra vim cuidar da gente 
aqui. Ela é uma ótima médica. (E. R de 58anos usuária do PSF a mais 
de 5 anos). 

A chegada deles nos municípios pesquisados teve um diferencial. A 

resolutividade da atenção básica aumentou, o número de pacientes 

encaminhados aos hospitais das cidades caiu praticamente pela metade, isto 

porque, setenta por cento dos casos atendidos nos hospitais, eram problemas 

que poderiam ser solucionados nas unidades básicas de saúde. O que ocorria é 

que os pacientes iam direto para os especialistas e faziam o hospital de pronto 

atendimento de ambulatório. Como agora tem um profissional generalista nas 

unidades de saúde da família, eles vão para uma unidade que às vezes é 

próxima de seu domicílio, impedindo uma demanda excessiva nas policlínicas e 

nos hospitais.  

Quando tinha médico no posto, o atendimento era entre 10h00min às 
11h30min no máximo, quem estivesse aqui esperando ele atendia 
quem chegasse atrasado ficava sem consulta, teria que remarcar sabe-
se lá quando. Hoje temos médico aqui no UBS segunda, terça, quinta e 
sexta no horário de 08h00min as 17h00minh. Na quarta e folga, mas se 
tem alguma reunião na Secretaria de Saúde eles pedem para marcar 
na quarta-feira feira para não deixar os pacientes sem atendimento. No 
início, estranhamos este tipo de comportamento, por não estarmos 
acostumadas a trabalhar com esta visão humanitária vinda dos 
médicos, mas fomos compreendendo, aprendendo com ela a forma 
certa do trabalho humanitário e não o mecânico. (Relatos das agentes 
de saúde) 

Durante ano que seguiu, nesta pesquisa obtive diversos relatos de 

satisfação pelos usuários destas localidades, sempre com um índice de 

aprovação em torno de 95% pela população, mas não e só essa população que 

está satisfeita, as médicas aqui entrevistadas também se dizem muito felizes 

com o carinho da população. 

A minha experiência com o Brasil fica em Miracema. Eu sempre 
converso com minha colega, que nós fomos abençoadas porque aqui 
somos duas médicas. Quando você tem na secretaria de saúde, na 
prefeitura um acolhimento, imagina no posto! Os pacientes ficam 
admirados, eles gostam de nós, mesmos os que ainda não foram 
tratados: “Cubana? O que? Chique!! Vamos pra lá! ”. Eu sinto e a outra 
doutora também, porque moramos juntas e conversamos muito. 



 

 

Falamos com outros médicos que estão deslocados para outros 
lugares: “olha, comigo está acontecendo isto na secretaria...”, não! Aqui 
e só escrever ou falar para a gestora que logo somos atendidas. A 
secretaria e ótima! Vamos aos cursos com médicos brasileiros no 
município na Universidade Iguaçu (UNIG) somos chamadas a participar 
e lá no curso nós ficamos me valha deus que não fale para nós! (risos), 
e aí! Amigas médicas cubanas, então dizem assim? Vocês são de 
Cuba né, falem! Fazemos nossas intervenções damos nossas 
experiências. E a interação com outros médicos que trabalham aqui 
seja ou não do SUS também. Eu não me lembro de um 
encaminhamento que eu fiz ou tenha feito que tenha sido rejeitado ou 
que tenham criticado a medicação ou exame prescrito. Os pacientes 
voltam e dizem “Ô doutora você sabe, o doutor cardiologista falou de 
você ou...” Não sei se porque é o interior o respeito a educação, não 
sei, eu vou a academia, ao mercado ... As pessoas falam - a cubana 
olá! Eu sinto vergonha você é estrangeira, fico com medo pela situação 
como foi, mas as pessoas fazem com que você se sinta à vontade. 
Repito, nos falamos entre nós, temos reuniões de cubanos e dizem 
“comigo aconteceu isto ou aquilo. ” Só que eu digo: eu moro no interior, 
fica longe do Rio, mas eu não troco por lugar nenhum, porque fomos 
muito bem acolhidas. E a secretaria sempre diz “meninas está faltando 
isto ou aquilo, estão precisando de algo? ” Todos nos tratam muito 
bem, do servente a secretaria estou muito feliz. (M.S., médica cubana) 

Com uma carga horária de quarenta horas semanais, a demanda 

aumentou porque, hoje se tem um médico com horário integral na unidade. O 

médico dá uma atenção maior ao paciente, não se vê o paciente apenas pela 

doença, mas atrás da doença existe uma pessoa que tem sentimento é que quer 

ser ouvida. Como em muitos casos, a doença não está em quem procura o 

atendimento e sim, na família. São vários os relatos de hipertensão 

descontrolada, diabetes, alta taxa de triglicerídeo, nervosismo (com 

medicamentos fortíssimos) e quando se vai apurar a vida daquele paciente, o 

problema que o leva a tal situação, está no seio familiar, por coisas como, por 

exemplo: desemprego (alimentação mal balanceada), filha (o) que estão tendo 

um relacionamento não aprovado pela família, alcoolismo do companheiro, etc. 

Mas há preocupação e busca de soluções em prol destas duas comunidades 

pesquisadas, também através de palestras sobre Diabetes Mellitus, 

Contracepção, HIV, entre outros. Há grupos de atendimento a grávidas, idosos, 

adolescentes. Isso tudo gera interatividade com o paciente, onde não só o 

médico fala, mas se abre um espaço para que o usuário exponha suas dúvidas 

e até mesmo suas críticas.  



 

 

 

Figura 5: Fotografia de Palestra na Unidade de Saúde em Quissamã, Itaboraí, RJ. 

Fotografada pela autora da monografia. 

 

Eu não estudei doze anos de medicina, para ficar só trocando exames 
por receitas, se o paciente e hipertenso os exames que eu peço são os 
mesmos que os do checkup de rotina! Hoje no posto, tem um médico 
que acompanha a grávida, a criança, o idoso. Se tiver alguém com um 
filho deficiente, não pode tirar a deficiência, mas posso ajudar a ter 
melhor qualidade de vida com fraldas, medicação melhorar a vida da 
comunidade, porque uma comunidade doente sempre vai ter pessoas 
doentes. Eles hoje me pedem “eu quero fazer exames” outros veem e 
digo “doutora faz tempo que não faço um checkup” assim eu vou 
encaminhando eles. Se eu estou na rua e te conheço você veio com 
seu filho a consulta porque eu não vou te perguntar: Olá como está sua 
filha? Melhorou a febre? Parou? Segunda, leva ela na consulta. Ou 
outro paciente passa por mim no mercado, padaria eu digo oi como 
esta? Eles ficam com vergonha, mas como não falar? Eles são meus 
pacientes, como posso esquecer? Aí dizem: a doutora é muito simples, 
outros dizem gostei do sotaque eu digo não tenho sotaque, eu falo 
espanhol e agora portunhol? (risos) (M. S) 

No distrito de Paraíso do Tobias, para o ano de 2015, só estavam 

previstos, onze nascimentos deste total somente cinco eram adolescentes, ao 

contrário do que acontecia, quando a médica chegou há um ano e quatro meses 

atrás, que era de quarenta nascimentos ao ano sendo que a maioria era 

adolescente.  



 

 

Quando um paciente chega com amidalite lhe é perguntado como está a 

vida, como você tem se protegido, camisinha, pílula, por trás de uma amidalite 

pode haver uma gravidez indesejada, por exemplo. Ao mesmo tempo também 

se pergunta como está sua mãe, sua família… para isto, tem-se que ter 

proximidade com o paciente, precisa-se toca-lo, olha-lo nos olhos, ouvi-lo, enfim, 

não ter pressa. O que conta aí, é a qualidade dos atendimentos e não a 

quantidade. 

Uma vez ouvi uma funcionária de o posto responder assim para o 
paciente: “A doutora não pode atender.” Disfarcei e fui ver o que 
acontecia, chegando ao ambiente dirigir-me ao paciente: olá ouvi sua 
voz e vi te ver! Imediatamente ele abriu um sorriso, conversamos e foi 
embora. No final do expediente fiz uma reunião com a equipe e pedi 
que: Ninguém tem o direito de responder sobre minha pessoa sem 
minha previa consulta. Porque se o paciente veio me procurar, algo ele 
precisava, não aceito que diga não ao paciente sem antes saber o que 
o levou ali. (M.R., médica cubana) 

Segundo relatos das Médicas interlocutoras a diferença entre a escola de 

medicina brasileira e a escola cubana é que, se preconiza fazer muita clínica 

médica em Cuba. Ensinando a conversar bastante com os pacientes, o que é 

muito importante. Sendo está a principal diferença. O paciente não é uma 

doença. Às vezes só de conversar, ele melhora. O entorno dele é quase sempre 

complicado não podendo ignorar isso. 

Fui procurar o posto de saúde porque precisava que o médico 
assinasse um laudo do passe municipal para minha filha. Não era 
usuária do posto porque sempre que procurava atendimento nunca 
tinha médico. 

Ao chegar ao posto de saúde encontrei uma recepção totalmente 
diferente do que a habitual, fui recepcionada com cordialidade pela 
atendente.  

Ao relatar o que precisava para ela, pediu que eu aguardasse e foi 
comunicar a médica a minha solicitação. Retornou dizendo que se eu 
pudesse aguardar um pouco, a médica poderia me atender. 

Não aguardei nem dez minutos para ser atendida. 

Quando fui conversar com a Médica “M” já notei a diferença. Relatei o 
problema que me levou a procurar o seu atendimento e, relatei a ela 
todo a minha caminhada pela saúde de minha filha. Mostrei-lhe 
exames laboratoriais do hospital em que ela recebia atendimentos. 
Para minha surpresa, ela me fez uma pergunta que eu não sabia como 



 

 

responder porque nenhum médico tinha me dado tal informação: “Qual 
o diagnóstico de sua filha?”  

Sinceramente eu não sabia, trato a “B” desde a idade de seis anos com 
o quadro de déficit de atenção e dislexia. Quando entrou na puberdade 
ela me mostrou que algo diferente estava acontecendo em sua 
genitália, procurei vários médicos ginecologistas particulares e 
públicos, mas foi em vão. Sempre consideraram tal problema como 
algo normal, embora eu guardasse profunda desconfiança de que não 
havia ali normalidade. Minha filha não menstruava, já estava indo para 
os dezoito anos e os médicos do hospital “X” só davam medicação que 
deixavam minha filha com depressão, não me davam nenhuma solução 
do caso. 

 Foi isto e muito mais que relatei a doutora, chorei algumas vezes ao 
relatar minha situação, e o que me surpreendeu neste bate papo foi 
como ela me tratou. Levantou de sua cadeira me deu um abraço 
apertado e chorou comigo disse o quanto estava sensibilizada com a 
minha luta e que faria o possível e impossível para ajudar. Nunca 
encontrei ninguém assim. Olha que já paguei sem poder, consultas 
caras para minha filha. Como então encontro num PSF uma médica 
que me mostra uma luz no fim do túnel com imenso carinho? 

Liguei para minha filha pedindo-lhe que fosse até o PSF, para que a 
doutora pudesse conhecê-la. O carinho com ela foi indescritível. 

Não parou por aí: para minha surpresa, no outro dia pela manhã a 
agente de saúde ligou para minha casa perguntando se a doutora 
poderia vir me fazer uma visita. Que susto tomei! Uma médica do PSF 
em minha casa! Nunca tinha visto ou ouvido algum relato sobre isso 
em minha cidade. Este tipo de atendimento para pacientes que não 
fossem acamados. O que já era bem difícil 

 Recebi a doutora em minha casa logo após um telefonema. Ela veio 
conversar comigo particularidades, que devido à precariedade de sua 
sala no posto, não seriam possíveis tratar. Ela pediu para examinar 
minha filha e também conversou sobre minha família, a relação com 
meu marido e se tinha mais filhos, enfim, ela não se interessou apenas 
pelo caso de minha filha, mas por toda família. O que me deixou mais 
surpresa foi que este dia era o de sua folga no PSF. 

No dia seguinte, fui surpreendida por outro telefonema da dela, me 
pedindo que levasse minha filha ao posto porque ela conseguira um 
encaminhamento ao hospital municipal, para fazer alguns exames de 
ultrassonografia. Ao chegar ao PSF tinha um carro para nos levar ao 
hospital. O que me deixou mais surpresa foi que, conversando com a 
médica, ela me relatou a suspeita do diagnóstico da minha filha sem 
antes ver o resultado dos exames. Também me pediu quarenta e oito 
tipos de exames de sangue. Para minha surpresa, o laboratório 
credenciado ao PSF se negou a fazer os exames, mas em outro a que 
me dirigi posteriormente com os exames autorizados pela secretaria de 
saúde, fez todos os exames sem questionamento nenhum. Para minha 
surpresa a suspeita dela foi confirmada. B tem uma glândula que, 



 

 

popularmente falando, “não conversa” com a outra e por isto o 
problema. 

Ela foi encaminhada a outro hospital, onde está recebendo o 
tratamento adequado. 

Agradeço a doutora cubana e ao Programa Mais Médicos, que tem 
mudado, não só a minha vida, mas a de centenas de pessoas do meu 
bairro. (Depoimento de M.L. e o caso de sua filha B.R.) 

Inúmeros foram os relatos dos interlocutores, se referindo as médicas. 

Foi preciso haver uma filtragem, mas confesso que gostaria de escrevê-los 

todos, porque sentia no olhar e nas palavras o sentimento de pertencimento em 

que hoje se encontram. Muitos relataram: “hoje estou feliz porque tenho saúde!”. 



 

 

 

 

Figura 6: Fotografia de Festa surpresa para a Médica cubana Mariurgis (Mari), promovida 

pelos usuários e funcionários, na Unidade de Saúde em Quissamã, Itaboraí, RJ. 

Fotografada pela autora da monografia. 

 

O posto de Quissamã tem duas épocas antes da doutora e agora com 
a doutora, sempre tratando os pacientes como deve ser tratada, com 
carinho a gente sente que ela tem amor ao próximo se preocupando 
realmente com as pessoas isto sim e amor à profissão. Tem sido 
importantíssimo a presença da doutora no bairro já me preocupa como 
será nosso posto após a doutora. (A. C. - usuário e colaborador do 
UBS) 



 

 

3 A PROBLEMÁTICA DA POLÍTICA DE SAÚDE NO BRASIL 

Esse capítulo tem como propósito fazer uma breve contextualização do 

significado da desumanização da relação médico paciente no atendimento às 

classes populares, apresentando os diversos conceitos da saúde no Brasil a 

partir do século XIX. Para tanto, me reportarei aos diferentes momentos 

históricos da política governamental do país, pois compreendo que é necessário 

estabelecer essa relação – saúde x governo, tendo em vista que o conceito de 

saúde se modifica através do tempo. 

A atenção intensiva e efetiva à saúde por parte dos governantes, data 

da contemporaneidade e, para que possamos entender esta afirmação, 

sinalizarei o trajeto percorrido pela mesma a partir do final do século XIX, até 

chegar à atualidade que, contraditoriamente ao que veremos como lei, tem se 

mostrado falha e pouco eficaz.  

O final do século XIX e início do século XX, período compreendido pelos 

anos de 1889 a 1930, denominado de República Velha, tinha como grupo 

economicamente forte a burguesia cafeeira. Durante esses anos, o país 

enfrentou uma “[...] diversificação econômica de grande aumento das 

exportações […] e de urbanização”, segundo documento do Centro de Educação 

e Assessoramento Popular – (CEAP, 2003:16).  

Entretanto, verificando que apesar das diversas transformações pelas 

quais o Brasil estava passando e, tendo em vista que estas foram de extrema 

importância para economia brasileira, torna-se fundamental destacar que a 

população vivenciava em seu cotidiano as epidemias, que dizimavam um 

número elevado de pessoas. Neste contexto, CEAP (2003) e Polignano (1997) 

elucidam que esse fato prejudicava diretamente o modelo econômico 

exportador, pois os vários navios estrangeiros não mais atracavam nos portos 

nacionais, devido ao risco de contágio.  

Ainda neste contexto e, de acordo com Bravo (2006), percebe-se que o 

problema crucial era o saneamento dos portos, uma vez que, a medidas de 



 

 

saúde extremamente aliado ao imediatismo, permitindo assim que o processo de 

acumulação de capital frente a política agrocafeeira não fosse afetado. 

No início do século XX, esteve claro que havia a necessidade de que um 

modelo sanitário fosse instituído e que levasse em conta principalmente das 

questões de saúde da população. O que se tinha como regime de saúde neste 

período, conforme pontua Mendes, era: “[…] uma política de saneamento dos 

espaços de circulação das mercadorias exportáveis e a erradicação ou controle 

de doenças que poderiam prejudicar as exportações” (MENDES,1993:20). 

Reafirma-se quão precária era a qualidade da saúde dentro deste contexto 

ideológico. 

Que frente a situação de incipiente saneamento das cidades e, 

consequentemente dos portos, principalmente o do Rio de Janeiro e de Santos, 

Oswaldo Cruz foi nomeado diretor do Departamento Federal de Saúde, pelo 

então presidente Rodrigues Alves (1902-1906). Comprometeu-se em extinguir 

as epidemias que assombravam a população, tendo como alvo principal a febre 

amarela. Para que Oswaldo Cruz dessa conta do seu intento; “Foi criado um 

verdadeiro exército de 1500 pessoas que passaram a exercer atividades de 

desinfecção no combate do mosquito, vetor da febre amarela”. (POLIGNANO, 

1997: 5). Ainda de acordo com o autor acima citado, identifica-se a vitória contra 

febre amarela no país, uma vez que esta foi erradicada. 

Este modelo de intervenção na saúde ficou conhecido como sanitarismo 

campanhista, o qual Mendes define como: “[…] uma visão de inspiração militar, 

de combate à doença de massa com a criação de estruturas ad hoc
19

, com forte 

concentração de decisões e comum estilo repressivo de intervenção sobre os 

corpos individual e social” (MENDES,1993:20). Paulus e Cordoni ainda pontuam 

que: 

No período de 1897 até 1930 os assuntos relacionados com a saúde, 
eram tratados no Ministério da Justiça e Negócios Interiores, em 
específico, na Diretoria Geral de Saúde Pública. É também dessa 
época o surgimento e desenvolvimento do chamado sanitarismo 
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campanhista, fortemente presente até o final da década de 1940. 
(PAULUS e CORDONI, 2006:14) 

Sendo assim, as campanhas de erradicação e controle de doenças 

infectocontagiosas se articulavam perfeitamente com as demandas dos setores 

exportadores, ou seja, sanear as cidades portuárias, para que ancorar em portos 

brasileiros jamais significasse risco de contrair qualquer tipo de doença. 

Polignano (1997) chegando à década de 1920, e segundo Bravo (2006) as 

questões referentes à higiene e saúde dos trabalhadores também começam a 

ser discutidas e, posteriormente foram criadas as Caixa de Aposentadorias e 

pensões (CAPs), consideradas o embrião da Previdência Social. As CAPs foram 

construídas com base na Lei Eloy Chaves de 1923. (CEAP, 2003) 

Em suma, até a década de 1930 o Brasil se viu mergulhado em dois 

modelos de atendimento à saúde da população, de acordo com documento do 

CEAP (2003:17): “[…] atenção primaria, saneamento e vacinação para combater 

e evitar novas epidemias, […] a atenção a grupos operários que conseguissem 

contribuir para a construção de previdência.” 

Entretanto, cabe dizer ainda como base no documento acima citado, que 

grande parte dos brasileiros permaneceu dependendo da caridade alheia, uma 

vez que não se encaixavam em nenhuma das duas situações acima descrita. 

Bravo ainda elucida que nas CAPs “Os benefícios eram proporcionais às 

contribuições e foram previstos, assistência médica curativa e invalidez, pensão 

para os dependentes e auxílio-funeral” (BRAVO, 1991:65). Poligano (1997) ao 

versar sobre este contexto pontua que devido à falta de garantia trabalhista é 

que ocorreram, em 1917 e 1919, duas grandes greves por parte do movimento 

operário resultante das CAPs. 

Na década de 1930 o país deu início a um processo de industrialização, 

deixando para trás o modelo econômico até então vigente, o da agroexportação, 

e teve início o Estado Novo, com Getúlio Vargas no poder, conforme Viana 

(1997). E no que tange às políticas de saúde, com um novo governante em 

cena, a gestão da saúde novamente passou a ter uma nova concepção, assim 

como toda política econômica e social, que adquiram uma reformulação. 



 

 

 É nesta década que se inicia a expansão da industrialização no país, 

gerando assim uma afirmação do capital no país, e com base em Iamamoto 

(2004) podemos sinalizar, neste mesmo período, o aumento progressivo da 

urbanização, e consequentemente, o aumento das questões sociais, onde a 

quase nula atenção à saúde da população, habitação e higiene se faziam 

presentes no cotidiano dos mesmos. 

Vale lembrar que com a Constituição de 1934 foi instituída no país a 

Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), tendo sido uma conquista dos 

trabalhadores desta época, que hoje é fundamental na relação do empregado x 

empregador. Destacando, também, que dez anos após a criação da primeira 

CAPs, ocorreu a substituição das mesmas pelos Institutos de Aposentadoria e 

Pensões (IAPs), passando então a organizar os profissionais por categorias, 

tendo em vista que nas CAPs estes eram organizados por empresas. Sendo 

assim, CEAP (2003:18) evidencia que: “[…] os recursos acumulados pelos IAPs 

(dinheiro dos trabalhadores) permitiam ao governo o financiamento do 

crescimento industrial, […]”. Ao serem construídos, os IAPs adquiriram como 

uma de suas principais características o novo modelo de arrecadação, tendo 

como contribuinte o próprio Estado. De acordo com Mendes: 

[…] nos anos 20 a assistência médica era atribuição central, 
permanente e obrigatória das CAPS; já no período dos IAPS, […] a 
preocupação da previdência social era de caráter contencionista, com 
vista a uma acumulação, a assistência médica coloca-se como função 
provisória e secundaria. (MENDES, 1993:21) 

Vale ressaltar, que foi devido ao processo de industrialização no país, 

que se verificou o aparecimento da assistência médica da previdência social. 

Ainda se verifica que: 

 A medicina previdenciária, que surgiu na década de 30, com a criação 
dos Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs), pretendeu estender 
para um número maior de categorias de assalariados urbanos os seus 
benefícios como forma de ‘antecipar’ as reinvindicações destas 
categorias e não proceder a uma cobertura mais ampla. (BRAVO, 
2006:91) 

Tendo em vista o modelo estabelecido pelas CAPs e IAPs, no que se 

refere à assistência médica, podemos compreender que esta não se realizava 

de forma universal, e tinha como princípio norteador, no âmbito do direito a tê-la, 



 

 

apenas aquelas pessoas que possuíam vínculos trabalhistas, ou seja, para que 

o trabalhador tivesse apto a usufruir dos benefícios (incluindo a saúde) era de 

suma importância que este contribuísse com a previdência, podendo ser 

resumido em cidadão de direito aquele que possuía a “carteira assinada”,com 

base em Paulus e Cordoni , (2006) 

Deste modo Simionato reafirma toda a colocação feita pelo autor citado. 

E sendo assim: “[…] os direitos sociais aparecem aqui de forma particularista, 

obtidos através da categoria profissional e da ocupação exercida no âmbito do 

mercado, sendo a carteira de trabalho o certificado legal da cidadania”. 

(SIMIONATO, 1997:15). 

Verificando, diante deste contexto, que havia no país uma contradição, 

onde o crescimento industrial era considerado de extrema importância, enquanto 

a atenção à saúde dos citadinos permanecia pautada, e de forma restrita, a 

quem não estivesse inserida nesse contexto citado ao sanitarismo campanhista. 

Logo, o modelo de saúde estabelecido entre o período de 1930 a 1945 esteve 

dividido entre a saúde nacional e a medicina previdenciária. Sendo o primeiro 

modelo composto pelas campanhas sanitárias, e o segundo formado pelos 

serviços oferecidos pelos IAPs. (BRAVO, 2000). 

Vargas é desposto em 1945, segundo Viana (1997) assumindo o 

governo o Ministro do Supremo Tribunal Federal, o Sr. José Linhares, logo 

promove eleições e elege o presidente. Eurico Gaspar Dutra, no primeiro ano de 

seu mandato, em 1946, trata de nomear uma nova Assembleia Constituinte, e 

posteriormente a encarrega de elaborar uma Nova Constituição para o país. 

Vale dizer que esta constituição foi promulgada em setembro do mesmo ano. O 

governo Dutra ainda estabeleceu a criação e a realização do Plano Salte (1948), 

e que teve o campo de saúde como uma de suas subdivisões, e 

consequentemente, uma de suas metas de governo, segundo Bravo, (1991). 

Entretanto, a autora citada afirma que: “[…] o plano apresentava 

previsões de investimentos de 1949 a 1953, mas não foi implementado.” (ibid 

2006) Recorrendo novamente a Bravo, para entendermos de forma breve o 

contexto vivenciado dentro da saúde entre 1945 e 1964: 



 

 

A situação de saúde da população no período de 1945 a 1964 (com 
algumas variações identificadas principalmente nos anos de 1950, 
1956 e 1963, em que os gastos com a saúde pública foram mais 
favoráveis, havendo melhorias nas condições sanitárias), não 
conseguiu eliminar o quadro de doenças infecciosas e parasitárias e as 
elevadas taxas de morbidade e mortalidade infantil, como também a 
mortalidade em geral. (BRAVO, 1991:77)  

No ano de 1950, ocorreram novamente eleições, e Vargas eleito, 

conclui-se que a saúde continuou relegada, sendo mantido o sanitarismo 

campanhista. Em contrapartida a este modelo de saúde, Mendes (1993:21) 

argumenta que o processo de industrialização acelerada que o Brasil viveu a 

partir da década de 50, determinou um deslocamento do polo dinâmico da 

economia para os centros urbanos e gerou uma massa operária que deveria ser 

atendida, com outros objetivos, pelo sistema de saúde. Ademais, Polignano 

(1997) pontua que em 1953 foi criado o Ministério da Saúde.  

É válido dizer que de 1930 até 1953 a saúde compunha o mesmo 

ministério que a educação. Contudo, está separação não significou avanços 

progressivos para o campo da saúde: “O Ministério da Saúde sempre respondeu 

apenas pelas ações preventivas, através de campanhas sanitárias, assumindo 

um papel secundário, no que se refere à assistência médica” (SIMIANATO, 

1997: 15). Com o processo industrial se fazendo cada vez mais presente no 

país, junto com a crescente urbanização e o aumento da massa operária, 

também se tinha nas mesmas proporções o agravamento das questões 

referentes à saúde, onde o sanitarismo campanhista já não dava mais conta de 

atender as necessidades colocadas por este modelo econômico industrial, uma 

vez que deixou de ser fundamental apenas “[…] sanear o espaço de circulação 

das mercadorias, mas atuar sobre o corpo do trabalhador, mantendo e 

restaurando sua capacidade produtiva”. (MENDES, 1993:21).  

No ano de 1954, devido à pressão da oposição, e exigência do 

Congresso e dos militares para que Vargas renunciasse ao poder, este acaba 

por cometer suicídio em agosto do mesmo ano. Assumindo o governo o vice-

presidente Café Filho, que conforme mostra Viana (1997), pouco tempo pode 

permanecer no poder, pós no ano seguinte ocorreram novas eleições, sendo 

vencidas por Juscelino Kubistchek (JK) – 1956 a 1961. 



 

 

A partir da metade da década de 1950, com um novo presidente, o país, 

esteve mergulhado em uma ideologia desenvolvimentista. Acreditava-se 

teoricamente, que ao ser alcançado um nível elevado no desenvolvimento 

econômico, obter-se-ia, consequentemente, um melhor nível da saúde da 

população. Entretanto, o sistema sanitário sofreu poucas alterações, uma vez 

que esta ideologia esteve pautada apenas na valorização da política econômica, 

em detrimento da política social. Isto pode ser confirmado ao trazermos para o 

texto as pontuações de Bravo (1991), que identifica neste governo a criação em 

Planos de Metas, e ainda a redução das despesas federais no campo da saúde, 

esta que se deu de forma bastante intensa. Em 1960 foi promulgada a Lei 

Orgânica da Previdência Social (LOPS), esta que segundo Polignano: 

Vieram estabelecer a unificação do regime geral da previdência social, 
destinando a abranger todos os trabalhadores sujeitos ao regime da 
CLT, excluídos os trabalhadores rurais, os empregados domésticos e 
naturalmente os servidores públicos e de autarquias e que tivessem 
regimes próprios de previdências. (POLIGNANO, 1997:13) 

Apesar dos avanços conquistados na década de 1960, o país se viu em 

meio a um processo de retrocesso ao perder seu modelo democrático, quando 

em 1964 ocorreu o golpe militar, instaurando-se assim a Ditadura Militar, que 

vigorou até 1985. Frente ao regime militar autoritário e repressivo, o campo da 

saúde foi contemplado com um novo modelo de assistência, mas que 

privilegiava o setor privado. E nessa direção “[…] as políticas desenvolvidas 

pelos militares vão reforçar o modelo de saúde capitalista que priorizou os 

hospitais, os remédios e reforçou o modelo de atendimento somente a quem 

contribuía com a previdência”. (CEAP 2003:20). No ano de 1966 todos os IAPs 

foram unificados, gerando assim a criação do Instituto Nacional da Previdência 

Social (INPS), passando o Estado a ficar com o controle total sobre a 

previdência. Bravo ainda sinaliza que: 

A unificação da Previdência Social, com a junção dos IAPs, se deu 
atendendo a duas características fundamentais: o crescente papel 
interventivo do Estado na sociedade e o alijamento dos trabalhadores 
do jogo político, com sua exclusão na gestão da previdência, ficando-
lhes reservado apenas o papel de financiadores. (BRAVO, 2007:93) 



 

 

Neste mesmo período, o Estado passou a financiar diversos grupos 

privados para que construíssem grandes hospitais. Posteriormente, estes eram 

credenciados ao governo para que prestassem seus serviços ao INPS. Percebe-

se, então, que para a iniciativa privada, essa situação era considerada viável, 

uma vez que a garantia do pagamento de sua dívida estava no seu próprio 

financiador, o Estado. (CEAP, 2003). 

Contudo, ocorre neste mesmo período um aumento significativo das 

epidemias e das doenças, porque não havia no país um modelo de saneamento 

básico. E diante deste contexto, CEAP (2003) elucida que se consolida no país o 

conceito de saúde como “ausência de doença”. Com base nessa ótica, 

percebesse que ocorreu um atraso no país, no que se refere ao conceito de 

saúde, pois BRAVO (2006) pontua que a Organização Mundial da Saúde (OMS), 

desde 1948, trata da saúde enfocando seus aspectos biopsicossociais. Visto a 

precariedade no tratamento da saúde pública, e a ênfase na medicina 

previdenciária, frente ao regime ditatorial, Paulus e Cordoni enfatizam que frente 

ao modelo de saúde que estava estabelecida iniciou-se:  

[…] um movimento intelectual e político de crítica ao mesmo. Em 1976, 
é fundado o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde – CEBES – que 
marca o início da mobilização social que se convencionou chamar 
Movimento de Reforma Sanitária. Este Movimento nasceu nos 
Departamentos de Medicina Preventiva e no Curso de Saúde Pública e 
rapidamente se expandiu entre os profissionais da saúde. O Movimento 
buscou se inserir na luta contra a ditadura militar e preconizava um 
novo modelo assistencial que destacava a importância da assistência 
primaria de saúde. (PAULUS e CORDONI, 2006:14).  

No início da década de 1980, a população brasileira assistiu a falência 

da previdência, tendo em vista a política econômica realizada na ditadura militar. 

E, novamente, o campo da saúde sofreu com os rebatimentos desta nova 

situação. Devido à falência da previdência, os hospitais privados 

descredenciaram o Estado, uma vez que este já não possuía mais recursos 

financeiros para pagar pelos serviços prestados, e como consequência visível, 

instalou-se um caos na sociedade frente às questões de saúde. Todo esse 

processo tornou-se importante para reforçar a luta do Movimento da Reforma 

Sanitária. (CEAP, 2003). 



 

 

Viana (1997) ainda enfatiza que o final da década de 1970 não teve 

apenas como fato marcante o caos instalado na saúde, concomitantemente às 

lutas constantes do Movimento da Reforma Sanitária, mas, também ocorreu 

neste mesmo período o aparecimento da necessidade da reabertura política, 

tendo em vista que o modelo ditatorial não dava mais conta das questões do 

Estado.  

O presidente João Batista Figueiredo – 1979 a 1985 – foi que 

prosseguiu com o processo de abertura política. Este período foi de total 

efervescência, pois ocorria uma grande mobilização por parte dos partidos 

opositores e da população para que acontecessem eleições diretas para 

presidente. Porém, todo o esforço neste momento foi em vão, pois, um novo 

presidente assumiu o governo por voto indireto. (ibid, 1997). 

De acordo com Mendes, a partir de 1985, com José Sarney no governo 

iniciou-se o processo de transição do modelo ditatorial para a democracia
20

, e 

desta forma, compreende-se que esta redemocratização do país foi consolidada 

com a nova constituição de 1988. Nesta perspectiva: 

A nova Constituição abriga no seu interior as contradições do processo 
de transição, avançado na ordem social, incorporando interesses 
corporativos e cartoriais, conservando em vários aspectos econômicos 
e, muitas vezes, remetendo a solução dos conflitos para a legislação 
infraconstitucional. (MENDES, 1993:33) 

Cabe destacar que, em meio ao contexto de lutas e manifestações, o 

movimento da Reforma Sanitária consegue propor um novo sistema de saúde, 

com características democráticas. Em 1979, houve o I Simpósio Nacional de 

Política de Saúde, que trouxe a proposta de reorientação do sistema de saúde, 

que tinha como principal objetivo a construção de um Sistema Único de Saúde 

(SUS). (NORONHA, 2002). 

O referido autor ainda pontua que Sérgio Arouca, então presidente da 

Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), foi indicado em meados de 1985, para 

presidente da 8° Conferência Nacional de Saúde (CNS), pelo ministro Carlos 
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 Neste momento existiu um pacto democrático que esteve articulado entre as elites brasileiras. 
MENDES (1993) 



 

 

Sant’Anna. Isso ocorreu devido à força de seus argumentos frente as 

necessidades de mudanças imediatas para o campo da saúde. Vale dizer ainda 

que Arouca esteve presente no centro do movimento da Reforma Sanitária.  

Em 1986, foi convocada a 8° CNS, que buscou discutir uma nova 

proposta de política de saúde para o país. Os resultados desta CNS foram 

traduzidos em propostas de reformulação do Sistema Nacional de Saúde, as 

quais foram documentadas e passaram a ser denominadas de projeto da 

Reforma Sanitária Brasileira. (NORONHA, 2002). Nesta direção, Bravo coloca 

que: “ […] a questão da saúde ultrapassou a análise setorial, referindo-se à 

sociedade como um todo, propondo-se não somente o Sistema Único de Saúde, 

mas a Reforma Sanitária” (BRAVO, 1996: 96). 

Logo se compreende que, o Movimento da Reforma Sanitária foi o 

grande indutor da convocação da 8° CNS, e se compreende também que, o 

projeto da Reforma Sanitária desejava uma saúde que não estivesse garantida 

unicamente pelas políticas de saúde, mais sim por uma política social capaz de 

atender os aspectos que englobam a saúde. Baseado em Mendes , se entende 

o conceito de saúde a partir da seguinte forma: “[…] Em seu sentido mais 

abrangente, a saúde é resultante das condições de alimentação, educação, 

renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e 

posse da terra e acesso aos serviços de saúde” (MENDES, 1993:42). 

No que se refere à saúde verifica-se, com base em Bravo (2006), que o 

texto constitucional contemplou grande parte das reivindicações do Movimento 

Sanitário. Em suma, com a Constituição Federal de 1988, a saúde passou a ser 

configurada como direito universal, passando a fazer parte do tripé da 

Seguridade Social, que também é composto pela previdência e assistência. Vale 

ressaltar que a Constituição Federal de 1988 traz em seu Artigo 196, o seguinte 

texto em relação ao conceito de saúde: A saúde é direito de todos e dever do 

Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução 

do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 

ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. (BRASIL, 1988) 



 

 

Diante desse artigo da Constituição do Brasil, nos reportamos a 

Polignano, pois esta traz uma breve explicação do texto constitucional frente à 

saúde: 

O texto constitucional demonstra claramente que a concepção do SUS 
estava baseada na formulação de um modelo de saúde voltada para as 
necessidades da população, procurando resgatar o compromisso do 
Estado para com o bem-estar social, especialmente no que refere à 
saúde coletiva, consolidando-o como um dos direitos de cidadania. 
Esta visão refletia o momento político porque passava a sociedade 
brasileira, recém-saída de uma ditadura militar onde a cidadania nunca 
foi um princípio de governo. Embalada pelo movimento das diretas já, a 
sociedade procurava garantir na nova Constituição os direitos e os 
valores da democracia e da cidadania. (POLIGNANO, 1997:22). 

É valido pontuar que apesar de o SUS ter sido contemplado na 

Constituição de 1988, este somente foi regulamentado em 19 de setembro de 

1990 pela Lei n° 8.080. Chegamos à década de 1990 e encontramos um novo 

governo instalado, o de Fernando Collor de Melo, que iniciou a implementação 

da chamada política neoliberal, com o discurso de reduzir o Estado ao mínimo. 

Entretanto, Polignano pontua que: “[…]  Embora no discurso as limitações dos 

gastos públicos devessem serem efetivadas com a privatização de empresas 

estatais, na prática a redução de gastos atingiu a todos os setores do governo, 

inclusive o da saúde” (POLIGNANO, 1997:25). 

Ao considerarmos que o SUS é um avanço conquistado pela população, 

a década de 1990 sinaliza para um modelo contrário, tendo em vista um modelo 

econômico que havia acabado de ser implementado no país, o Neoliberalismo. 

Pois com ele, ressurgiu no campo da saúde um Projeto Privatista (voltado para o 

mercado), este que veio diretamente em oposição ao projeto da Reforma 

Sanitária que trata a saúde como direito de todos e dever do Estado. 

Em meio à implementação da política neoliberal, a sociedade 

presenciava a tensão existente entre os movimentos a favor da saúde e o 

posicionamento do então presidente Collor de Mello. Segundo Vianna (1997), no 

ano de 1992 a sociedade vivenciou uma série de escândalos subsequentes, que 

acarretou em um processo de Impeachment de Collor. Este período foi marcado 

por uma grande mobilização popular e estudantil, o que acarretou a perda do 

seu mandato presidencial. 



 

 

Com a saída de Fernando Collor de Melo, o vice-presidente Itamar 

Franco assumiu o governo. Mantendo e intensificando a implementação do 

governo neoliberal. Neste contexto, Polignano (1997) ressalta que a situação 

enfrentada pela saúde levou o então ministro da saúde, Adib Jatene, a propor a 

criação da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) para 

que toda arrecadação fosse destinada para o campo da saúde. Entretanto, a 

precarização da saúde aumentou progressivamente, pois este recurso foi 

destinado para diversas outras áreas, esquecendo-se do que havia sido 

proposto. E o que era provisório se estendeu até o ano de 2007. 

Fernando Henrique Cardoso (FHC), após cumprir seus quatro anos de 

mandato e ter contribuído para que a situação da saúde se tornasse cada vez 

mais precária e ficasse exposta a um total sucateamento, é reeleito. Foram mais 

quatro anos de implementação do modelo neoliberal, com ênfase nas 

privatizações. Vale dizer que a saúde continuou sem nenhum tipo de avanço no 

que se refere a superação do estado que se encontra, a não ser no programa de 

DST/AIDS, que é reconhecido internacionalmente. 

De acordo com Bravo, no ano de 2002 mais uma eleição foi realizada, 

sendo vencida por Luiz Inácio Lula da Silva, “[…]  e no seu programa de governo 

a saúde é entendida como direito fundamental e ao compromisso em garantir o 

acesso universal, equânime e integral às ações e serviços de saúde” (BRAVO 

2006:40). Cabe, nesse momento, destacar como aspecto positivo desse governo 

a realização da 12° Conferência Nacional de Saúde (CNS), realizada em 

dezembro de 2003, e que teve como estratégia ressaltar a necessidade de 

equacionar os problemas do SUS. 

Compreende-se que o governo, ainda fortalece a política de saúde 

construída a partir do início da década de 1990, onde se pode exemplificar esta 

situação com base na focalização dos serviços e da precarização da saúde. 

Logo, o que temos, na atualidade, é a desconstrução da política de saúde 

construída na década de 1980, onde “[…]  a hegemonia neoliberal no Brasil tem 

sido responsável pela redução dos direitos sociais e trabalhistas, […] 

sucateamento da saúde e educação”. (BRAVO, 2006:100). 



 

 

De acordo com Bravo, no ano de 2002 mais uma eleição foi realizada, 

sendo vencida por Luiz Inácio Lula da Silva, “[…] e no seu programa de governo 

a saúde é entendida como direito fundamental e ao compromisso em garantir o 

acesso universal, equânime e integral às ações e serviços de saúde” (BRAVO, 

2006:40).  

Voltado para uma política popular Lula tem como prioridade propostas 

com inovações setoriais como: á saúde bucal, este Programa Brasil Sorridente, 

considerado como a primeira política de saúde bucal mais abrangente do país 

com o intuito de expandir o cuidado odontológico de forma mais universal e em 

níveis mais complexos - entre 2002 e 2006 as equipes de saúde bucal passam 

de 4.260 para 14.244, atendendo a 69.700.000 pessoas, além de serem 

instalados cerca de 500 Centros de Especialidades e laboratórios regionais de 

próteses dentárias (Freitas, 2007). O Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) 

para o atendimento pré-hospitalar móvel no âmbito da Política de Atenção às 

Emergências, acesso a medicamentos com a proposta de criação da farmácia 

popular, constituído por uma rede de drogarias privadas credenciadas para 

vender produtos com até 90% de desconto em relação ao preço de 

comercialização, mediante subsídio governamental, a ampliação do Programa 

de Saúde da Família (PSF), a Saúde da Mulher, os Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS) com a reforma psiquiátrica com a intenção da 

“desospitalização”, a saúde da população negra, dos quilombolas, dos 

indígenas, idosos, etc. 

Entre 2007 e 2010 Lula segue seu segundo mandato, mas sem muitas 

inovações quanto ao programa do governo destinado a saúde, mas reafirma a 

continuidade dos programas até então já criados.  

Com um programa polêmico o Ministro da Saúde desperta a atenção da 

mídia. 

[…] a política de saúde, que vinha sendo apresentada formalmente 
como a preservação e a continuidade de um conjunto de diretrizes, 
ações e metas setoriais e enunciadas tecnicamente, estende sua 
jurisdição. O deslocamento do teor administrativo dos discursos que 
vinham embalando as proposições para as políticas de saúde cede 
lugar às articulações entre a epidemiologia, determinantes sociais da 
saúde e a política de saúde. Por essa via, a aproximação aos 



 

 

problemas de saúde cotidianos e a perspectiva de melhoria das 
condições e qualidade de vida, a saúde adquire estatuto de prioridade 
(Bahia e col., 2007, p. 1791-1818). 

O Ministro José Gomes Temporão ressaltando uma necessidade da 

saúde com o conjunto de providências e ações possíveis dentro da política 

setorial, para melhorar as condições de saúde e a qualidade de vida. Para 

perspectiva da saúde e a política da saúde, a melhoria da qualidade de vida não 

se restringe à construção do SUS, mas na capacidade para intervir na decisão 

social da doença. Cabe, nesse momento, destacar como aspecto positivo do 

governo a realização da 13° Conferência Nacional de Saúde (CNS), realizada 

em 2007, e que teve como estratégia ressaltar a “Qualidade de Vida: Política de 

Estado e Desenvolvimento”. Ousando ao citar tabus como comerciais de 

bebidas alcoólicas, aborto inseguro, suspensão do licenciamento de um dos 

medicamentos utilizados para o tratamento de pacientes HIV positivos. 

Articulando esforços e buscando enfatizar ações Intersetoriais para a saúde, 

destaca-se a Campanha de Prevenção dos Riscos de Consumo de Bebida 

Alcoólica e acidentes de trânsito como epidemia. O Ministro trouxe também para 

o debate público a chamada “Judicialização da Saúde”. 

Contudo, o que se percebe é que no governo Lula o financiamento da 

saúde pública não foi sendo efetivado de forma que seja de qualidade e capaz 

de dar fim ao caos estabelecido nesta área e, consequentemente a sua 

precarização. Com uma campanha de governo de quinhentas Unidades de 

Pronto Atendimento (UPAs), a inserção de medicamentos para diabetes e 

hipertensão na lista de medicamentos do SUS, a proposta do ex. presidente 

Fernando Henrique Cardoso (FHC) em que um único cartão do SUS 

armazenaria todos os dados sobre a saúde do usuário, para melhor agilizar o 

atendimento, o Programa Crack É Possível Vencer com criação de clínicas 

especializadas em tratamento de dependentes químico, mais investimento nos 

Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). 

A primeira mulher presidente na história do Brasil, em 2010 Dilma 

Rousseff inicia seu mandato. Com um ministro da saúde com pouco 

conhecimento de SUS, quase não conseguiu levar a frente suas propostas de 



 

 

política de saúde. Em julho de 2013, lança o programa Mais Médico para suprir 

a falta de profissionais no interior do país e em periferias.  

Compreende-se que o governo, ainda hoje fortalece a política de saúde 

construída a partir do início da década de 1990, onde se pode exemplificar esta 

situação com base na focalização dos serviços e da precarização da saúde. 

Logo, o que temos, na atualidade, é a desconstrução da política de saúde 

construída na década de 1980, onde “[…]  a hegemonia neoliberal no Brasil tem 

sido responsável pela redução dos direitos sociais e trabalhistas, […] 

sucateamento da saúde e educação”. (BRAVO, 2006:100). 

Conclui-se, então, que hoje se tornou mais que necessário que o projeto 

da Reforma Sanitária seja retomado, e o que foi posto na Constituição de 1988, 

no que se refere ao campo da saúde não se perca, frente ao modelo econômico 

vigente. Por fim, não poderia deixar de mencionar as contribuições da medicina 

popular neste processo de institucionalização da política de saúde no Brasil. 

Com o conhecimento populacional herdado pelos indígenas e africanos 

e europeus, de ervas, unguentos, benzedeiras, parteiras… A população fez 

desta pratica a sua medicina.  

A obstetrícia era exercida quase exclusivamente pelas parteiras e 
comadres conhecedoras dos mistérios da gestação. Os conhecimentos 
das comadres eram suficientes para saber que o parto seria bom se a 
criança nascesse de cabeça para baixo com os olhos voltados para as 
costas da mãe. O bom parto significava sempre o nascimento de uma 
criança chorona com pouco ferimento no períneo da mãe. A comadre 
era uma personagem de certa idade, com conhecimento empírico dos 
segredos do parto, dos remédios caseiros e das rezas. (Disponivel 
<http://www.historiadamedicina.med.br/?p=319 > acessado17/10/2015)  

Só utilizando uma alternativa que Medicina-empírica oferecia a 

população, resultando num mosaico de habilidades simbólicas, para explicar o 

aparecimento e a cura das doenças, que a população desassistida se servia 

para permanecer viva.  

Mas com a morte precoce, doenças tropicais até então desconhecidas, à 

dor sem controle criaram-se respostas culturais contemporâneas híbridas entre 

o africano, o índio e o branco.  

Para tudo havia uma ladainha salvadora rezada com fé junto ao Santo 
da preferência, fazendo com que o rezador de sucesso se destacasse 



 

 

entre os agentes da cura. Entre as mais conhecidas se destacaram as 
para curar a bicheira, espinhela caída, soluço, o engasgo pela espinha 
de peixe e o mau-olhado. (Disponível 
<http://www.historiadamedicina.med.br/?p=319> acessado 
em17/10/2015)  

Com uma “medicina oficial” que para eles causava mais detrimento que 

benefício o indígena é compelido para o sertão.  

Mesmo com toda a desestruturação cultural sofrida pelos 
diferentes grupos indígenas, é possível verificar que, nos grupos 
indígenas mais resistentes à colonização, restam vestígios da tradição 
oral dos mitos cosmogônicos mais antigos, ainda que com sinais do 
sincretismo cristão, pois os pajés continuam exercendo a sua complexa 
função no equilíbrio social. (Disponível 
<http://www.historiadamedicina.med.br/?p=319) acessado em  
17/10/2015)  

O conhecimento cultural vem como alternativa que as sociedades 

escolheram para organizar, classificar e praticar suas experiências.  



 

 

4 PROGRAMA MAIS MÉDICOS: PROJETO DE HUMANIZAÇÃO DA 
SAÚDE? 

Embora o SUS tenha propiciado um crescimento significativo, 

possibilitando a atenção à saúde para a população, moradores residentes em 

periferias remotas sofrem com a falta de serviços de saúde. A ausência de 

médicos constantemente se tornou um agravo. Visando combater a 

desigualdades de acesso a atenção primaria, o programa desenvolve três eixos:  

[…] a estratégia de contratação emergencial de médicos, a expansão 
do número de vagas para os cursos de Medicina e residência médica 
em várias regiões do país, e a implantação de um novo currículo com 
uma formação voltada para o atendimento mais humanizado, com foco 
na valorização da Atenção Básica, além de ações voltadas à 
infraestrutura das Unidades Básicas de Saúde.(Disponível 
<http://www.maismedicos.gov.br/conheca-programa>, acessado 
25/10/2015) 

4.1 Mapeamento do Programa Mais Médicos 

Como uma proposta inovadora nascia em dezembro de 1993, o 

Programa Saúde da Família (PSF) respaldada nos desempenhos de alguns 

municípios do País. A reforma do sistema de saúde ocorre para reestruturar a 

atenção primaria e modificando a já existente em 1994 o Governo Federal 

implanta o Programa Saúde da Família (PSF) formada por médico (a), 

enfermeiro (a), técnico (a) de enfermagem e agentes comunitários de saúde 

(ACS) com um mínimo de quatro e o máximo de doze agentes, sendo o território 

dividido por micro áreas, cada equipe é responsável por sua região definida 

devendo cada um conhecer sua população em todos os pormenores, biológica 

ou não. Dezessete anos depois o programa começa a vislumbrar novos 

horizontes. 

Mesmo com a implementação desse novo modelo de assistência, um 

sério problema ainda assolava os citadinos, usuários das unidades básicas. A 

grande dificuldade era fixar o médico nas cidades do interior, nas periferias, 

favelas. Fixavam os enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes comunitários 



 

 

de saúde a equipe, mas faltava “o médico”. A cada três, quatro, cinco meses no 

máximo um ano se perdia o médico. Faria  residência, cursos… seguiam para 

outros locais. 

Mas nem todos que trabalhavam na unidade tinham a vocação, a alma 

de atenção básica, não compreendiam quais eram os objetivos, os problemas, 

formar os vínculos afetivos para entender o problema de saúde da comunidade, 

da pessoa, da família, quando menos se esperava iam embora. Com uma nova 

estratégia implantada em 2010 nos municípios do País de reorientação do 

modelo assistencial por meio de fixação de equipes multiprofissionais nas 

unidades básicas de saúde. Ainda assim tinham dificuldade de implantar o 

“médico”. 

 

Os ministérios da Saúde e da Educação desenvolveram políticas para 
responder a necessidade de provimento e a fixação de médicos nas 
diversas regiões do País. Em 2011, foi realizada pelo Ministério da 
Saúde uma chamada nacional para médicos, por meio do Programa de 
Valorização do Profissional da Atenção Básica (Provab), ofertando a 
possibilidade de trabalho supervisionado em regiões de extrema 
pobreza e periferias, com incentivo aos participantes de acréscimo na 
pontuação no processo seletivo da residência médica. O Provab foi 
uma iniciativa pioneira ao agregar a atuação na atenção básica em 
áreas de vulnerabilidade com a formação supervisionada, ao mesmo 
tempo em que valoriza essa experiência como critério de ingresso na 
residência médica. Inicialmente o Programa atraiu 380 médicos, mas 
com mudanças no seu desenvolvimento, que incluíram a oferta de 
especialização e o pagamento de bolsa para os profissionais 
participantes, tem garantido a participação de mais de 3 mil médicos 
anualmente. Mesmo assim, isoladamente não conseguia atender toda 
a necessidade apresentada pelos municípios, a exemplo da campanha 
Cadê o Médico da Frente Nacional de Prefeitos no início do ano de 
2001.(Livro_2_Anos_Mais_Medicos_Ministerio_da_Saude_2015.pdf., 
Disponível <http://cdnmaismedicos.elivepress.com.br/images/PDF/>, 
acessado 20/10/2015)  

Mesmo com outras iniciativas como bolsas para residência médica, não 

se obteve sucesso para os pequenos municípios e distritos indígenas. Em junho 

de 2013 foi criado por meio da Medida Provisória n° 621, regulamentada pela Lei 

n° 12.871/2013 PROGRAMA MAIS MÉDICOS (PMM). Fundamentando os 

seguintes propósitos:  

I – Diminuir a carência de médicos nas regiões prioritárias para o SUS, 
a fim de reduzir as desigualdades regionais na área da saúde; 



 

 

II – Fortalecer a prestação de serviços de atenção básica em saúde no 
País; III – aprimorar a formação médica no País e proporcionar maior 
experiência no campo de prática médica durante o processo de 
formação; IV – ampliar a inserção do médico em formação nas 
unidades de atendimento do SUS, desenvolvendo seu conhecimento 
sobre a realidade da saúde da população brasileira; 

V – Fortalecer a política de educação permanente com a integração 
ensino-serviço, por meio da atuação das instituições de educação 
superior na supervisão acadêmica das atividades desempenhadas 
pelos médicos; 

VI – Promover a troca de conhecimentos e experiências entre 
profissionais da saúde brasileiros e médicos formados em instituições 
estrangeiras; 

VII – aperfeiçoar médicos para atuação nas políticas públicas de saúde 
do País e na organização e no funcionamento do SUS; e 

VIII – estimular a realização de pesquisas aplicadas ao SUS. 

Para alcançar esses objetivos adotou as seguintes ações: 

I – Reordenação da oferta de cursos de Medicina e de vagas para 
residência médica, priorizando regiões de saúde com menor relação de 
vagas e médicos por habitante e com estrutura de serviços de saúde 
em condições de ofertar campo de prática suficiente e de qualidade 
para os alunos; 

II – Estabelecimento de novos parâmetros para a formação médica no 
País; e 

III – promoção, nas regiões prioritárias do SUS, de aperfeiçoamento de 
médicos na área de atenção básica em saúde, mediante integração 
ensino-serviço, inclusive por meio de intercâmbio internacional. (idem) 

Percebem-se no corpo da Lei do Programa três eixos:  

O primeiro seria o Provimento Emergencial, chamado na Lei de 
“Projeto Mais Médicos para o Brasil”, que tem o objetivo de promover 
na Atenção Básica em regiões prioritárias dos SUS, o aperfeiçoamento 
de médicos por meio de integração ensino serviços, no qual durante 
um período determinado o profissional integra e atua numa Equipe de 
Saúde da Família (ESF). É uma estratégia que, ao mesmo tempo em 
que garante atenção à saúde das populações destas áreas com maior 
necessidade e vulnerabilidade, investe na formação e na qualificação 
do conjunto dos profissionais envolvidos.  

Outro Eixo é o Investimento na Infraestrutura da Rede de Serviços 
Básicos de Saúde que está associada a uma série de iniciativas. Uma 
delas é o Programa de Requalificação das Unidades Básicas de Saúde 
cujo objetivo é construir mais UBS e num novo padrão de qualidade e 
reformar e ampliar as já existentes. Além disso, nesse investimento 
estão associadas iniciativas como a informatização das UBS com o 



 

 

Plano Nacional de Banda Larga e a implantação do novo sistema de 
informação da Atenção Básica, o Sisab, e a estratégia e SUS que inclui 
até mesmo prontuário eletrônico para o conjunto dos profissionais de 
saúde. 

Por fim, o último Eixo é o relacionado à Formação Médica no Brasil. 
Nele temos um conjunto de medidas estruturantes em médio e longo 
prazo. De um lado faz com que a autorização para a criação de cursos 
de Medicina, públicos e privados, aconteça em função de critérios 
claros de necessidade social. No caso dos privados, mudam as regras 
até então vigentes, como apontaremos à frente. O mesmo princípio de 
seguir as necessidades do sistema de saúde brasileiro é aplicado à 
residência médica e, para isso, cria o Cadastro Nacional de 
Especialistas para que se saiba “quem são”, “especialistas em que” e 
“como se formaram” e “onde estão e atuam” os especialistas do País. 
Além disso, neste Eixo estão medidas de qualificação da formação 
médica tanto no âmbito da graduação quanto no das residências 
médicas. (Ibid) 

A medida provisória busca profissionais para as áreas de maior 

vulnerabilidade e as que têm maiores problemas em estabilizar o profissional, 

estas regiões definidas como: áreas com população em extrema pobreza, 

regiões muito pobres, semiárido e região amazônica, áreas com população 

indígena e quilombola, áreas rurais entre outros. Se tornando responsabilidade 

do município que aderir ao programa com um Termo de Compromisso 

previamente assinado de curto e médio prazo de:  

Assim, assume obrigações como a garantia de condições específicas e 
funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (UBS); garantia, em 
casos previstos, de benefícios aos médicos como moradia, alimentação 
e deslocamento; comprometimento de inserção do médico para 
atuação em uma equipe de Atenção Básica dentre as modalidades 
previstas na Política Nacional de Atenção Básica (Pnab) e no 
Programa, além de alimentar os sistemas de informação previstos; 
responsabilidade em garantir ao médico tempo para se dedicar às 
atividades de educação; compromisso com a implantação ou apoio à 
implantação dos Programas de Residência em Medicina Geral de 
Família e Comunidade; entre outros.(Ibid) 

Neste sentido, o município pode solicitar as vagas conforme as regras 

do programa, geralmente cobertura de serviços já existente no município, postos 

de saúde entre outros. Levando mais de quatorze mil profissionais de saúde 

entre brasileiros e estrangeiros a quase quatro mil municípios de todo o País. O 

Programa Mais Médico (PMM) estabelece que os profissionais cumpram 

quarenta horas de atividades semanais, trinta e duas são de trabalho nas 



 

 

unidades básicas de saúde e as outras oito são dedicadas a um curso de 

especialização em medicina de família. 

Segundo o Ministério de Saúde todos os médicos que aderiram o 

programa precisam cursar uma especialização da saúde da família através de 

uma Universidade conveniada ao programa aqui no Rio de Janeiro é a 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro – UERJ. No curso vai ser abordada a 

saúde da mulher, a saúde da criança e adolescente, como é aplicada essa 

questão dentro das unidades de saúde junto à comunidade. O Ministério da 

Saúde estabeleceu que os profissionais estrangeiros participantes do Mais 

Médico que atuam no Brasil fiquem por um período de três anos, com 

possibilidade de renovação do contrato.  

Com um acordo do Ministério da Saúde e a Organização Pan-Americana 

da Saúde (Opas) e a Organização Mundial da Saúde (OMS) que apoia o Brasil 

há décadas em demais questões. A Organização Pan-americana da Saúde 

(Opas) constituiu ação junto ao governo Cubano, a permitir a vinda de médicos 

em que já haviam atuado em missões internacionais chamados de médicos 

cooperadores. 

Todas as novas vagas previstas para ampliação do programa Mais 
Médicos neste ano de 2015 foram preenchidas por profissionais 
brasileiros sem necessidade de chamar estrangeiros, a maior parte das 
quatro mil centos e trinta e nove vagas, quase noventa e um por cento 
foram ocupadas por médicos formados no Brasil que já estão 
trabalhando. Segundo o Ministério da Saúde as quase quatrocentas 
vagas restantes que equivalem a cerca de nove por cento, foram 
preenchidas por médicos brasileiros formados no exterior, segundo o 
Ministro da Saúde Arthur Chioro essa foi a maior adesão de brasileiros 
desde o início do programa em 2013. 

 Diferente de todas as outras etapas de provimento que nós tivemos 
desde a criação do programa, nesta, cem por cento destas vagas 
foram completamente cobertas por médicos brasileiros, esta é, sem 
dúvida a grande novidade. Não haverá abertura de vagas para médicos 
Inter cambistas individuais estrangeiros, por tanto não chegaremos a 
fase de utilização do convênio de cooperação com a organização Pan-
americana para trazer médicos cubanos. (Ministro da Saúde Arthur 
Chioro em entrevista ao programa Bom Dia Ministro em 18/06/2015 as 
09h30min.) 



 

 

 

Figura 7: Gráfico Mais Médicos por Unidade da Federação, O Globo 

Fonte: Sítio do O Globo21 

Neste ano de 2015, o nordeste é a região com maior número de 

médicos seguido do sudeste e o sul. Com a chegada dos médicos ao programa 

o Governo Federal deve passar a garantir assistência a sessenta e três milhões 

de brasileiros que não contavam com médico nos postos de saúde. 

Os médicos brasileiros formados no exterior passaram por um curso e 

serão avaliados com testes. Aprovados, os profissionais passam por um período 

de adaptação nos estados onde vão atuar, antes de seguir para as cidades e 
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 Disponível em <http://infograficos.oglobo.globo.com/brasil/para-onde-vao-os-profissionais-do-
programa-mais-medicos.html> último acesso em 09-11-2015. 



 

 

distritos indígenas. A cada três meses o Governo Federal deve lançar editais 

para reposição de vagas abertas pelo desligamento de profissionais. O Mais 

Médico prevê a melhoria da infraestrutura de saúde com investimento de mais 

de sete bilhões e meio de reais para construção, ampliação e reforma de postos 

de saúde e Unidade de Pronto Atendimento — UPAs. Também está prevista o 

aumento de vagas nos cursos de medicinas por todo País, sendo autorizadas 

quase quatro mil e quinhentas novas vagas. Segundo o Ministério da Saúde em 

2014, pela primeira vez a proporção de vagas oferecidas em município do 

interior foi maior que a oferta nas capitais. Para o Ministro essa interiorização 

dos cursos e das vagas reduz a desigualdade regional na saúde do País. 

Estratégia mais importante para fixar, os estudos mostram isto, é a 
expansão da descentralização da residência médica é por isto que O 
Mais Médico não se restringe a colocação de médicos, mas também a 
abertura de novas vagas de medicina é de novas vagas de residência 
de forma descentralizada. (Ministro da Saúde Arthur Chioro em 
entrevista ao programa Bom Dia Ministro em 18/06/2015 as 09:30 h.)  

4.2 A relevância do conceito de saúde em CUBA 

Em Cuba após a conquista da revolução o que se preconizou foi a 

educação, chegando a ter um professor para cada doze estudantes. Priorizando 

a formação superior do professor primário e garantindo a educação da 

população cubana. 

Com a conquista da revolução, Fidel Castro dá um passo inicial a sua 
promessa de campanha. Convertendo os quartéis em escolas em 
Colúmbia que passou a chamar-se Cidade Liberdade em 8 de janeiro 
de 1959. Um recenciamento feito em 1953 apontava que: “1.032.849 
analfabetos no país, quase 25% da população. […]  havia dez mil 
professores sem escolas, e foram mobiliados prontamente para 
trabalhar em todo o país. Durante os anos de 1959 e 1960, mais de 
cem mil pessoas foram alfabetizadas.” (Querida Ilha – Hélio Dutra – Ed. 
Mandacaru – 1988 – p.162).  

O analfabetismo foi eliminado em 1961 no país. 

Tática usada porque na medida em que camponeses aprendiam a ler 
obtinham contato com a cultura, lendo livros, jornais, revistas e 
assimilariam conceitos novos de vida, politica, higiene e ideologia. 
“Além disso, a campanha coincidiu com o combate ao desemprego, as 
reformas agrária e urbana, de saúde pública, educação e outras 



 

 

medidas que melhoraram o nível de vida no campo e nas cidades. (Ibid 
1988). 

Em Cuba, antes da Revolução de 1959, a saúde era só privada e a 

maioria das pessoas não tinham como pagar uma consulta e muito menos 

exames e consultas médicas mais complexas, só os ricos ou de classe média, 

poderiam pagar e eles eram minoria.  

[…] À população de baixa renda, restavam as Casas de Socorro, que 
atendiam principalmente casos de urgência. A quase totalidade dos 
serviços se localizava na capital, Havana, onde se concentravam 65% 
dos médicos e o 62% dos leitos disponíveis. Nas zonas rurais, 
praticamente não existia atendimento médico e havia somente um só 
hospital. (Disponível em 
<http://www6.ensp.fiocruz.br/radis/revistaradis/104/reportagens/contrap
ontos-na-america-latina>, acessado em:01/07/2015) 

O governo de Fidel Castro deu especial atenção e prioridade à saúde do 

povo, começou a construção imediata de hospitais e centros de atenção à 

população assim como a restauração dos já existentes, se priorizou a formação 

de médicos e enfermeiros, criando aos poucos um sistema de saúde 

completamente gratuita e com excelentes profissionais. Neste depoimento 

verifica-se que “ […]  o médico – família, que acompanha diretamente um grupo 

de famílias em sua área de residência. Este não é o médico que cuida da 

doença, é o médico que cuida da saúde, pois orienta a família nas medidas 

preventivas.” (Fidel e a Religião - Conversas com Frei Betto - Frei Betto – 

Editora Brasiliense 5° edição – p. 41). 

Na década de 1980, Fidel teve a ideia de criar um programa de 

atendimento às famílias nas comunidades, surgindo assim, “O Médico da 

Família”, projeto que foi crescendo até alcançar um médico a cada 120 famílias, 

cujo objetivo fundamental seria a promoção, prevenção e a educação para a 

saúde, sendo à base do sistema de saúde cubano ou também chamada 

“Atenção Primaria”. Em cada município foi destinada uma rede de consultórios 

do médico da família, subordinados a uma policlínica com serviços de Urgência, 

Emergência, Laboratório Clínico, RX, Salas de vacinas e consultas 

especializadas, sendo encaminhados para hospitais de maior complexidade os 

pacientes que assim precisarem. 

http://www6.ensp.fiocruz.br/radis/revistaradis/104/reportagens/contrapontos-na-america-latina%2001/07/2015


 

 

De igual forma começou a funcionar uma rede de atenção secundaria 

com hospitais Pediátricos, Obstétricos, Psiquiátricos, Oncológicos, 

Cardiológicos, de Traumatologia, Ortopedia e Reabilitação e Hospitais Clínicos 

Cirúrgicos e Docentes, associados diretamente às faculdades de medicina 

criadas em cada uma das províncias cubanas, muitos deles equipados com 

aparelhos de alta tecnologia a disposição de todos.  

Em pouco tempo a atenção primaria se converteu na estratégia principal 

do sistema de saúde, pois se deu prioridade especial ao programa materno 

infantil, com uma atenção especializada as grávidas e crianças até o primeiro 

ano de vida, alcançando uma taxa de mortalidade infantil e materna baixa, 

comparada com países desenvolvidos. 

 Enquanto a UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância) 
redefine a meta global, prevista para 2015, de reduzir a mortalidade 
infantil em um terço, adiando o objetivo por 11 anos, Cuba comemora 
uma das mais baixas taxas de morte de crianças menores de cinco 
anos do mundo. A cifra de 4,2 mortos por mil nascidos vivos foi 
alcançada no final de 2013 graças ao trabalho realizado pelas equipes 
de médicos e enfermeiras da família. Ela é a menor da história da ilha 
caribenha. 

Os números foram revelados pelo jornal oficial Granma na última sexta-
feira (02/01) e são atribuídos pelo pediatra e chefe do departamento do 
Programa Materno Infantil do Ministério de Saúde Pública cubano, 
Roberto Álvarez Fumero, em entrevista ao periódico, ao trabalho 
realizado ao longo de 2014 que generalizou o uso de progesterona a 
todas as gestantes com risco de parto prematuro e ao avanço na 
assistência às mulheres grávidas feita pelo programa de saúde estatal. 

Hoje, entre as maiores causas de morte de crianças menores de um 
ano em Cuba estão doenças originadas no período pré-natal, defeitos 
congênitos e doenças genéticas, além das infecções. 

Os dados são resultado do Sistema de Saúde cubano, afirma Fumero. 
Por meio do Programa Médico e Enfermeira da Família, mulheres 
grávidas de todo o país são acompanhadas em todas as etapas da 
gestação, explica. Também é realizado acompanhamento com 
assessores genéticos no atendimento primário à saúde, ressalta o 
médico. 

Foi verificada ainda uma melhora na taxa de mortalidade materna. Há 
três anos não ocorrem mais do que 27 mortes de mulheres diretamente 
relacionadas à gravidez, parto ou pós-parto. Fumero ressalta que os 
resultados são decorrentes do resgate do atendimento primário. 

O resultado coloca a ilha caribenha, que há mais de 50 anos resiste ao 
bloqueio econômico e comercial imposto pelos Estados Unidos e que 



 

 

atinge os setores médico e farmacêutico do país, como um dos países 
com melhor resultado neste quesito em todo o mundo, como confirmam 
os dados do Banco Mundial. 

Apesar de apresentar números diferentes do divulgado pelo governo 
cubano, o Banco Mundial confirma os avanços da ilha. De acordo com 
o organismo internacional, em 2013, Cuba apresentou uma taxa de 6 
mortos por mil nascidos vivos. 

Desta forma, a ilha tem resultado superior a países desenvolvidos 
como os Estados Unidos, com 7 mortos a cada mil nascidos vivos; e 
ocupa a 40ª posição no ranking global à frente de países em 
desenvolvimento, como o Brasil, na 74ª posição (14/1000 nascidos 
vivos), Argentina 73ª posição (14/1000 nascidos vivos) e África do Sul, 
na 134 ª posição (44/1000 nascidos vivos)”. (Por Vanessa Martina, Do 
Opera Mundi. http://www.brasildefato.com.br/node/30894 – 19/8/2015  

Também em cada consultório, a equipe de trabalho tem um controle da 

cada paciente, famílias e das doenças e riscos que cada uma apresenta para 

poder enfocar o trabalho preventivo em pacientes de risco ou não doentes e 

diminuir as complicações em pacientes com alguma doença, dando especial 

atenção aqueles com doenças crônicas não transmissíveis para mudar o s 

hábitos e estilos de vida com o objetivo de melhorar a vida dessas pessoas e 

ensinar a conviver com sua doença. 

De igual forma se faz um trabalho importante com adolescentes pra 

prevenir doenças sexualmente transmissíveis e se pesquisam com exames a 

toda população sexualmente ativa, se trabalha com idosos e descapacitados, o 

esquema de vacinas é aplicado nos consultórios e o teste do pesinho é feito 

também pela enfermeira ou médico, se dá especial atenção ao controle 

concepcional evitando a gravidez não desejada ou em pacientes doentes ou 

com riscos pra sua saúde, também se faz preventivo para prevenir o câncer de 

colo uterino, as visitas domiciliares têm uma grande importância pra definir o 

modo e estilo de vida de cada família e saber o meio em que cada pessoa se 

desenvolve, com atenção diferenciada para pacientes acamados.  

Os médicos da família trabalham também em parceria com educação 

oferecendo palestras nas escolas e outras instituições que solicitem o serviço. A 

formação dos profissionais da saúde, conta com excelentes professores e está 

baseada em o trato humanitário e solidário aos pacientes, o método clínico é o 



 

 

mais usado, ou seja, os exames são para complementar o diagnóstico, se avalia 

primeiramente com um bom interrogatório e exame físico, sendo esta parte a 

fonte principal para chegar ao diagnostico certo.  

Todo esse esquema de prevenção e atendimento possibilita que a 

saúde da população esteja avaliada entre as melhores dos países latino-

americanos e até hoje continua sendo gratuita, com programas priorizados e 

tratamentos garantidos, sobre tudo os relacionados ao câncer, principalmente 

em crianças. Cuba é o primeiro país no mundo em eliminar a Poliomielite e 

outras doenças transmissíveis. 

Em Cuba, os maiores índices de mortalidade estão associados às 
doenças crônicas não transmissíveis; o país distribui vacinas contra 13 
doenças e já erradicou de seu território a poliomielite, a difteria, o 
sarampo, a meningite tuberculosa, o tétano neonatal, a síndrome da 
rubéola congênita e a meningoencefalite pósparotidite. (Disponível em 
<http://www6.ensp.fiocruz.br/radis/revistaradis/104/reportagens/contrap
ontos-na-america-latina>, acessado em:. 19/082015) 

 

Com uma diminuição marcada de Tuberculose e Hanseníase, mais 
recentemente reconhecida como o primeiro em eliminar a transmissão 
de HIV da mãe para seu filho e a Sífilis congênita. Cuba é o primeiro 
país do mundo a eliminar a transmissão do vírus da Aids e da sífilis de 
mãe para filho. 

O feito foi reconhecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) 
nesta terça (30), após a avaliação de um comitê de 14 especialistas 
independentes. 

Durante coletiva de imprensa da OMS em Washington, o ministro da 
Saúde cubano Roberto Morales Ojeda afirmou que a conquista se deve 
à vontade política. "Isso permitiu que um país com poucos 
recursos tenha feito estas conquistas", disse. 

O chefe da pasta também disse que Cuba está "à total disposição para 
ajudar outros países". 

O sucesso de Cuba demonstra que o acesso universal e a cobertura de 
saúde universal são factíveis e, de fato, cruciais para o sucesso, 
mesmo diante de desafios intimidantes como o HIV, disse Carissa 
Etienne, diretora da Opas, escritório da OMS para as Américas”. 

(Disponível em <http://www.brasilpost.com.br/2015/06/30/cuba-aids-
hiv_n_7700564.html>, acessado em: 01/07/2015) 



 

 

O governo cubano, também deu especial prioridade ao desenvolvimento 

científico e investigativo, criando centros de Biotecnologia dedicados à 

fabricação de vacinas e medicamentos reconhecidos ao nível mundial, 

recentemente foi testada e aprovada à vacina contra o câncer de pulmão. 

Há alguns anos, médicos de Cuba desenvolveram a Cimavax, uma 

vacina contra o câncer, mais especificamente, o de pulmão... A Cimavax não 

previne a doença, mas faz um importante trabalho ao retardar o crescimento de 

células cancerígenas de tumores, estabilizando os sintomas e garantindo uma 

expectativa de vida para esses pacientes que vai de seis meses a quatro anos a 

mais, em comparação com pacientes que não tomaram a vacina. 

Embora não seja uma solução milagrosa, a vacina contra o câncer de 

pulmão desenvolvido por Cuba tem uma eficácia comprovada bastante grande e 

um detalhe importantíssimo: ela é vendida a US$ 1, possibilitando que seja 

distribuída gratuitamente nos hospitais cubanos desde 2011. 

Com a parceria entre Cuba e o instituto Roswell Park, de Nova York, 

estima-se que a aprovação para os testes leve de seis a oito meses e que em 

até um ano os testes clínicos já comecem a ser feitos. A expectativa é que a 

vacina funcione também com outros tipos de câncer e consiga inibir o 

crescimento de células cancerígenas com uma eficiência ainda maior. (DOL, 

com informações do portal Hypeness) Disponível em 

<http://www.diarioonline.com.br>, acessado em: 20/08/2015  

Estando em desenvolvimento outra vacina contra câncer de próstata, 

tendo o melhor tratamento para doenças como Vitiligo, como demonstra esta 

reportagem:  

Em estudos que foram realizados, esta solução para a cura de vitiligo, 

demonstrou que ele tem sido eficaz em 86% dos casos tratados. A aplicação 

deste tratamento para a cura do vitiligo é completamente segura, sem efeitos 

colaterais e se aplica a crianças e mulheres grávidas e idosas. (Disponível em 

<https://cifph.wordpress.com/2015/04/18/medicos-cubanos-conseguem-a-cura- 

para-o-vitiligo/ >, acessado em: 23/04/2015) 



 

 

E outro medicamento (Herberprop-P) testado em vários países, usado 

para cicatrizar as feridas causadas pela Diabetes Mellitus, o Chamado pé 

diabético. “O Heberprot-P, desenvolvido pela biotecnologia cubana e única de 

seu tipo no mundo capaz de potenciar a cicatrização de úlceras nos membros 

inferiores das pessoas diabéticas se contribuir para reduzir o risco de 

amputação”. (Disponível em <http://www.granma.cu/idiomas/portugues/cuba-

p/29septiembre-heberprot.html>, acessado em:23/04/2015.) 

Uma das políticas de saúde mais praticadas em Cuba é o chamado 

internacionalismo, baseado na cooperação de profissionais da saúde em outros 

países, hoje, médicos cubanos trabalham em mais de 60 países com uma boa 

aceitação, destacando-se o Programa Bairro Adentro na Venezuela, que já tem 

12 anos, programa social implementado pelo governo de Hugo Chávez Frias, 

com a criação de Centros Diagnósticos Integrais com serviços de Emergência e 

Terapia Intensiva, Oftalmologia, Ortopedia, Cirurgia, Enfermaria, Clínica Geral, 

Laboratório Clinico, Raio-X, Eletrocardiograma, Fisioterapia e Reabilitação e 

Centros Diagnósticos de Alta Tecnologia, com serviços de Mamografia, 

Densitometria Óssea, Ecocardiografia, Tomografia Axial Computorizada, 

Ressonância e Laboratório clínico especializado, relacionados a uma rede de 

consultórios médicos de família, todos com profissionais cubanos.  

O “Bairro Adentro” foi um programa social implementado pelo governo 

em 2003. Esta “missão”, que presta atendimento médico básico e familiar nas 

periferias do país, inaugurou o projeto de cooperação Cuba-Venezuela, que hoje 

está presente nas áreas de saúde, educação e esporte. “[…] os cubanos 

trabalham dia e noite, mas os médicos venezuelanos não, eles são capitalistas e 

o povo deu as costas a ele. “Eles não sobem o morro para socorrer ninguém”, 

afirmou Magaly Perez.[…]” (Disponível em 

<http://www.bbc.com/portuguese/reporterbbc/story/2009/01/090130_venezuela_

social_cj_cq.shtml>, acessado em: 23/04/2015) 

O Projeto Mais Médico para o Brasil, com mais de 11000 profissionais. 

[…] Pesquisa da UFMG-Ipespe constatou que 95% dos beneficiários 
entrevistados estão satisfeitos com a atuação dos médicos, dos quais 
84% estão no Norte e Nordeste. Naquelas regiões, 86% dos municípios 

http://www.granma.cu/idiomas/portugues/cuba-p/29septiembre-heberprot.html23/04/2015


 

 

têm ao menos 20% de sua população em situação de extrema 
pobreza. 

[…]. Os médicos cubanos trazem a experiência de solidariedade e 
cooperação internacionais, já que Cuba presta serviços médicos, hoje, 
em 67 países. Até o governo dos EUA elogiou a atuação dos 
profissionais da ilha socialista no combate à epidemia de ebola na 
África. 

Não são apenas médicos que o Brasil importa de Cuba. Além de 
medicamento para a hepatite B, desde o governo Collor nosso país 
compra a vacina de combate à meningite, única no mundo. 

O projeto ora apresentado no Senado contra o Mais Médicos é um 
acinte a tantos brasileiros que, pela primeira vez, recebem atendimento 
domiciliar de saúde. O direito à saúde está acima de ideologias. 
Partidarizar um programa que traz benefícios a quase 1/3 da população 
brasileira é um crime de lesa-pátria. 

O programa, que este ano chegará a mais de 72% dos municípios do 
país, atende prefeituras de todos os partidos, inclusive 66% (452 
cidades) das que são administradas pelo PSDB. 

Cuba conta com 6,9 médicos por 1.000 habitantes, um dos maiores 
índices do mundo. O Brasil, com 2/1.000; e os EUA, 3,2/1.000. Com a 
reaproximação EUA-Cuba, milhões de estadunidenses estão de olho 
no chamado “turismo médico”, ou seja, a possibilidade de se tratarem 
em Cuba, já que nos EUA o acesso ao sistema médico-hospitalar é 
caro e difícil para quem não dispõe de recursos.  

O convênio do Brasil com Cuba é monitorado pela OPAS (Organização 
Pan-americana de Saúde), braço da OMS (Organização Mundial da 
Saúde) para as Américas. A OPAS tem 110 anos de serviços 
prestados. E longa tradição de seriedade e qualidade.” (Disponível em 
<http://www.revistaforum.com.br/rodrigovianna/geral/frei-betto-projeto-
psdb-para-acabar-com-mais-medicos-e-crime-de-lesa-patria/>, 
acessado em: 08/10/2015) 

Sem deixar de mencionar o trabalho da brigada Henry Rive
22

, 

especializada em situações de desastres, com um labor louvado nos terremotos 

de Paquistão e Haiti. 
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 Brigada Henry Reeve, formal ou Contingente Internacional de Médicos Especializados em 
Situações de Desastres e Graves Epidemias, veio em 1961, quando dezenas de médicos 
cubanos foram enviadas a Angola numa missão humanitária. Para uma localização histórica 
real, não devemos esquecer que na primeira fase da Revolução Cubana, houve a emigração 
de metade de todos os médicos que tinha em casa e desafio que isso significava para os 
objetivos sociais da Revolução; ele teve que lidar com um pequeno número de professores 
de medicina e profunda vontade política para construir os resultados que hoje chegou a Cuba. 
A brigada tem estado presente em muitas partes do mundo, desde que a comunidade 



 

 

A ajuda de Cuba ao povo haitiano não começou por ocasião do 

terremoto. Cuba atua no Haiti desde 1998 desenvolvendo um Plano Integral de 

Saúde, através do qual já passaram mais de 6.000 cooperantes cubanos da 

saúde. Horas depois da catástrofe, no dia 13 de janeiro, somavam-se à brigada 

cubana 60 especialistas em catástrofes, componentes do Contingente "Henry 

Reeve", que voaram de Cuba com medicamentos, soro, plasma e alimentos. Os 

médicos cubanos transformaram o local onde viviam em hospital de campanha, 

atendendo a milhares de pessoas por dia e realizando centenas de operações 

cirúrgicas em 5 pontos assistenciais de Porto Príncipe. Além disso, ao redor de 

400 jovens do Haiti formados como médicos em Cuba se uniam como reforço à 

brigada cubana. (Disponível  

em<http://rogeliocasado.blogspot.com.br/2010/02/medicos-de-cuba-no-haiti-

solidariedade.html>, acessado em: 23/04/2015) 

E mais recentemente na epidemia de Ebola na África e o terremoto de 

Nepal. 

[…], a atual epidemia de ebola no oeste da África mostra que muitas 

vezes essa ajuda demora a chegar. ‘Cuba é um caso especial, digamos, pela 

capacidade rápida de resposta que teve, pela vontade política e pela própria 

experiência dos médicos’, afirma José Luis Di Fabio, chefe do escritório da OMS 

em Havana. 

Desde a faculdade, ensina-se aos médicos cubanos o compromisso de 

cumprir missões em países pobres do mundo. Cerca de 15 mil voluntários 

atenderam ao chamado do governo para combater o ebola na África, segundo a 

age 460 deles foram selecionados. 

Para muitos especialistas em Cuba, a grande quantidade de médicos 

que se unem a missões no exterior também pode ser explicada pelo espírito 

humano diante da desgraça alheia, que caracterizaria o país desde muito antes 

do triunfo da Revolução. 

                                                                                                                                                                             

internacional tenha solicitado a ajuda humanitária. Disponível em 
<https://translate.google.com.br/translate?hl=pt-
BR&sl=es&u=https://es.wikipedia.org/wiki/Brigada_Henry_Reeves&prev=search>, acessado 
em: 20/08/2015. 



 

 

Leonardo Fernández, membro do segundo grupo de médicos cubanos 

enviados à África Ocidental na semana passada, deixou clara a estratégia 

cubana contra o ebola: ‘Impedir que o vírus entre na América Latina, derrotando-

o na África. É um compromisso com a África e com esse Estado [Cuba] que nos 

formou sob os conceitos de altruísmo, voluntarismo e humildade. (Disponível em 

<http://www.dw.com/pt/cuba-e-os-dois-lados-do-envio-de-m%C3%A9dicos-para-

combater-o-ebola-na-%C3%A1frica/a-18020288>, acessado em: 20/08/2015) 

Mais que uma forma de divisas sociais para seu país, essa política de 

cooperação se dá convertida em uma prova de solidariedade e amor para o 

próximo, os médicos cubanos se caracterizam por serem amorosos, familiares, 

por interrogar e examinar aos pacientes sem importar sexo, cor, idade, nível 

cultural ou classe social, sem descriminar nem desvalorizar a ninguém, sendo o 

objetivo fundamental ajudar os pacientes, conseguir a melhor clínica, prevenir 

tudo o que seja possível prevenir, aconselhar, conversar, animar, oferecer 

educação pra saúde, evitar complicações, usar a medicação certa, olhar para a 

pessoa como se fora sua família porque na verdade todos somos seres 

humanos e como tais deveram ser tratados. Vale registrar nessa discussão o 

depoimento de uma médica cubana: “Ser médico não significa ter um lugar 

privilegiado na sociedade, significa ser útil para essa sociedade e que as 

pessoas acreditem em você, ser médico é uma profissão, ante tudo, de infinito 

amor”. (Depoimento de M. R. )  

4.3 Polêmica em torno do ingresso dos médicos cubanos no País  

“Escravos e incompetentes”, esta foi à recepção sofrida por um grupo de 

noventa e seis médicos no Ceará. Mas esta hostilidade não se dirigia a todos, 

somente aos setenta e nove médicos cubanos que ali estavam participando de 

uma solenidade interna. Contrariamente, ali fora, a Escola de Saúde Pública, 

realizava uma calorosa acolhida organizada pelo Ministério da Saúde (MS). 

“Isso é uma palhaçada. Como se aprende medicina, português e 

legislação do SUS em três semanas?”, comentou o presidente do Sindicato dos 



 

 

Médicos do Ceará (Simec), José Maria Pontes. Segundo ele o protesto não era 

contra os médicos e sim contra a “Revalidação de Diplomas Médicos” (Revalida) 

e ainda indaga, “Como eles vão exercer a medicina sem comprovante da prática 

médica”?  

Muito polêmico e ao mesmo tempo muito arrojada a decisão de inserção 

de médicos de outra nacionalidade em atendimentos a nossa atenção básica. E 

muito difícil entender que as forças de trabalho da área de medicina não deem 

suporte a uma população extremamente sofrida, convivendo com dificuldades 

em todas as regiões do país. 

Muito se pensou quando da chegada destes profissionais, pois como 

validar suas credenciais funcionais e deixá-los aptos ao exercício profissional. A 

briga com os órgãos reguladores da carreira médica foi complexa e espinhosa. 

 

NOTA DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA CONTRA A 
IMPORTAÇÃO DE MÉDICOS CUBANOS 

O Conselho Federal de Medicina (CFM) condena de forma veemente a 
decisão irresponsável do Ministério da Saúde que, ao promover a vinda 
de médicos cubanos sem a devida revalidação de seus diplomas e sem 
comprovar domínio do idioma português, desrespeita a legislação, fere 
os direitos humanos e coloca em risco a saúde dos brasileiros, 
especialmente os moradores das áreas mais pobres e distantes. 

 
Trata-se de uma medida que nada tem de improvisada, mas que foi 
planejada nos bastidores da cortina de fumaça do malfadado Programa 
“Mais Médicos”. O anúncio de nesta quarta-feira (21) coloca em 
evidência a real intenção do Governo de abrir as portas do país para 
profissionais formados em Cuba, sem qualquer avaliação de 
competência e capacidade. Estratégia semelhante já ocorreu na 
Venezuela e na Bolívia, com consequências graves para estes países 
e suas populações.  

Conforme já denunciado pelas entidades médicas, a gestão temerária 
do Ministério da Saúde nunca priorizou o profissional formado no país 
ou os estrangeiros com competência atestada pelo Revalida. O 
Programa “Mais Médicos”, com seus prazos inexequíveis e falhas de 
sistemas, desde sua concepção já apontava para o desfecho 
anunciado. 

Alertamos à sociedade que o Brasil entra perigosamente no território 
da pseudo-assistência calcada em evidentes interesses pessoais e 
políticos-eleitorais. Todos os brasileiros devem ter acesso ao 
atendimento universal, integral, gratuito e com equidade, conforme 
previsto pela Constituição ao criar o Sistema Único de Saúde (SUS).  



 

 

Não há cidadãos de primeira e segunda categoria, e é isso que essa 
medida cria. 

Além disso, o anúncio dessa importação mostra também o desrespeito 
do Governo Federal com os direitos humanos, individuais e do 
trabalhador. De forma autoritária e demagógica, em nome de soluções 
simplificadas para problemas complexos, o Governo – preocupado com 
marcas de gestão de olhos numa possível candidatura – rasgou a lei e 
assume a responsabilidade por todos os problemas decorrentes de seu 
ato demagógico e midiático. 

Contra tudo isso e para garantir os direitos dos cidadãos brasileiros, 
serão envidados esforços, inclusive as medidas jurídicas cabíveis, para 
assegurar o Estado Democrático de Direito no país, com base na 
dignidade humana. 

A sociedade não deve aceitar passivamente essa proposta e, portanto, 
os Conselhos de Medicina conclamam o Poder Legislativo; o Poder 
Judiciário; o Ministério Público; as universidades; a imprensa; e todos 
os movimentos da sociedade civil organizada a se posicionarem contra 
esta agressão à Nação e em benefício de um sistema público de saúde 
de qualificado.  

Conselho Federal de Medicina  Disponível em 
<http://www.cremesp.org.br/?siteAcao=NoticiasC&id=2988>, acessado 
em: 20/08/2015 

Segundo alguns médicos, a maior dificuldade para a população vai ser 

entender o idioma, pois estes atenderão a uma camada da população mais 

carente, e como suplantar este obstáculo com um desafio de compreender e se 

fazer compreender, em um país onde nem os nativos se entendem, pela 

diversidade cultural em suas regiões. Buscando compreender reportei-me a 

Simmel que para ele, a sociedade estava em constante transformação, sendo 

feita e refeita a partir das relações do dia a dia.  

Vaiado logo depois de desembarcar no Brasil no final de agosto, o 
médico cubano Juan Delgado declarou que não entendia a hostilidade, 
pois ele e os colegas vinham para ocupar lugares onde os médicos 
locais não queriam ir e que não tirariam o emprego de ninguém. 
Especializado em clínica geral e atuando há 19 anos, ele confessa o 
que pensou ao passar pelo que o ministro da Saúde, Alexandre 
Padilha, chamou de "corredor polonês da xenofobia": "Eu me senti 
muito perdido, pois nunca havia passado por algo assim na vida. No 
meu país, isso não acontece". 

Ao ser questionado se pensou em desistir, ele diz que não: "Naquele 
momento era uma minoria. Eles me chamaram de escravo, mas não 
me importei. A escravidão foi abolida em Cuba em 1868, não somos 
nem temos escravos por lá”.  (Disponível em 
<http://noticias.uol.com.br/saude/ultimasnoticias/redacao/2013/12/23/cu



 

 

bano-vaiado-por-brasileiros-e-o-simbolo-do-programa-mais-
medicos.htm>, acessado em:08/10/2015) 

 Muitos argumentos me foram apresentados, mas o que mais me 

chamou a atenção foi o termo “escravo”. Buscando uma justificativa, me ficou 

claro que, nem eles sabiam me explicar, a não ser o repetitivo argumento do 

modo de vida em Cuba, alguns se sentem incomodados quanto a questão 

remuneratória, pois parte do que os profissionais recebem é direcionado ao 

governo cubano. 

“Lá é uma medicina fantasiosa”. Relato de um médico pediatra que 

estudou um ano medicina em Cuba. É prosseguindo seu depoimento ele aponta 

várias falhas na educação, nas instituições de saúde relatando que: Estudantes 

de vários países, estudando em livros desatualizados, em condições precárias. 

Vivendo como presidiários em uma universidade, onde a miséria impera. Muita 

pobreza. Os hospitais sem higiene sem condições de trabalho. A única coisa 

que funciona é a medicina preventiva. Como todo mundo pode ser médico, nas 

comunidades vivem vários médicos que podem cuidar dos seus em locais mais 

perto. Vivenciam a realidade da pobreza de perto. Não existe organização nas 

cidades, exceto para quem trabalha com turismo, que ostenta o luxo e a riqueza, 

essa é a triste realidade daquele país, Cuba é um país de fachada. O embargo 

econômico acabou com pais. 

O socialismo também é fachada. Lá são ricos aqueles que exploram o 

turismo. Trabalham com uma moeda para turismo e outra para a população, o 

dólar é convertido em peso cubano. Uma moeda é cara e a outra é falida. Cuba 

é uma fachada. 

Acho que os médicos estão sendo escravizados. Trabalhando em locais 

aonde os médicos aqui não querem ir. Áreas dominadas pelo tráfico, em aldeias 

indígenas, em áreas longínquas onde não se faz medicina e sim curandeirismo, 

onde o poder público está ausente. Eles estão lá de fachada, é puramente 

jogada política nada mais que isso. É uma covardia o que o governo brasileiro 

está fazendo com essas pessoas. Não adianta ter médico e não ter o mínimo de 

recurso para se fazer medicina. Só com as mãos não conseguimos resolver as 



 

 

coisas. Um médico tem que ter acesso a exames, remédios e especialidade 

médica para ajudar em casos complexos. Eles foram postos de fachada para ver 

as pessoas morrerem sem nada poder fazer. Em alguns postos isso e fachada. 

Na maioria dos locais eles estão entregues as margens do poder público. Estão 

indo pra tribos para atender índios com câncer em posto. Acidente com 

traumatismo craniano, sem nenhum hospital próximo. Eles atendem sem 

tomografia, laboratório, centro cirúrgico, especialistas. É covardia! 

Estão jogados a própria sorte, em meio às situações mais diversas e em 

locais mais longínquos. O hospital em que trabalho de grande porte na cidade 

do Rio de Janeiro está sem tomografia há um mês. Para as pessoas não 

morrerem, a gente coloca na ambulância e leva para outras unidades. Imagina 

fora dos centros como Rio e São Paulo, morrem à própria sorte. Hoje perdi dois 

pacientes, porque não consegui transferir. A saúde está um caos. Isso tudo é 

fachada política. (L. V) 

Mas nem todos os profissionais da saúde, em especial os médicos, se 

opõem a ideia do programa e a vinda dos médicos cubanos para o Brasil.  

“A população tem muito a ganhar quanto à qualidade da formação 
cubana, que está sendo aplicada na atenção básica, afinal vem deles 
esta ideia brilhante destes atendimentos, além da qualidade de 
formação destes profissionais”. (J.L. médica cardiologista) 

“Vamos em frente com ações assertivas e concretas como esta, 
proporcionando à população a melhoria de seu status de saúde, pois o 
tempo não para e a qualidade de vida não espera”. (A. Fisioterapeuta)  

Diante de relatos contra e outros a favor, dentro deste pequeno grupo 

aqui pesquisado, em que, todos os movimentos foram direcionados aos médicos 

cubanos, mesmo vindo médicos de outros países, mas que, não foram citados 

pelo grupo ou mesmo pela imprensa de modo geral há de se avaliar que, este 

incômodo que a presença dos mesmos proporciona vai além do que esta 

categoria profissional regrada de conceitos e exigências, principalmente sobre a 

questão do “Revalida,” havendo um preconceito superior com o governo e a 

medicina cubana. O desenvolvimento da medicina preventiva cubana tem de 

modo abrangente acolhido a sua população. A um longo tempo o Brasil tem feito 

uso de vacinas fornecidas de Cuba, para diversas doenças, e outras equipes 



 

 

médicas já atuaram no Brasil. Com isto me remete ao uma análise que este 

preconceito parece, mas ao regime cubano e a insciência de parte da população 

médica brasileira em relação a isso. 



 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste sentido para que possamos refletir um pouco mais com os dados 

que a pesquisa nos trouxe, vamos retomar os objetivos propostos, para que 

possamos entender as considerações. A primeira escolha se refere aos 

conceitos de saúde, família e doença dos interlocutores, a segunda escolha 

metodológica relevante diz respeito à contextualização e análise dos moldes de 

saúde da política brasileira, o teor da desagregação social e o conceito de 

cultura, a fim de captar os distintos significados contidos nos discursos dos 

usuários do Programa de Saúde da Família.   A partir da pesquisa, 

percebemos a necessidade de se pensar em acolhimento mais humano não 

somente aos usuários, quanto nos profissionais que a compõem, possibilitando 

assim uma política realmente efetiva conforme diretrizes de sua existência, 

sendo a Humanização uma das diretrizes da política de saúde do SUS. 

Importante salientar que existe uma relação de conflito e exclusão dentro 

do Programa Mais Médicos entre a categoria e os estrangeiros advindos, 

gerando assim um desconforto, em especial, com os médicos cubanos. A 

necessidade de repensar a reorganização deste acolhimento dentro deste 

programa se faz necessária, devido à mesma não apresentar um respeito com 

as diferenças das práxis destes profissionais diversos. 

Entender a forma como vem se estabelecendo a relação de cuidado 

com o cuidador, com a realidade concreta, através do que chega com sua 

cultura diferente dentro de sua realidade nacional na teoria e prática, apontam 

diversas dúvidas e angústias que se dão neste processo dentro do programa e 

lógica de trabalho coletivo.  

Na busca de entender de onde são provenientes as questões que se 

observou na trajetória desta construção, diria que muitas inquietações e 

proposições foram apontadas, enquanto devolutiva aos entrevistados e serviço 

observado, quanto a gestão desta política. Como os usuários dos postos de 

saúde percebem o atendimento dos médicos cubanos participantes do PMM? 



 

 

Quais são as especificidades do tratamento da doença na prática do Programa 

de Saúde da Família (PSF)? 

As questões relativas aos que buscam atendimento na área da saúde 

pública e sua reciprocidade é, acima de tudo, um fato, embora subentendido, 

digno de observação, pela riqueza de implicações antropológicas, sociológicas, 

filosóficas e psicológicas. A análise dos estudos antropológicos clássicos e 

contemporâneos é tão importante que, ao longo do tempo, nos conduz a 

inúmeras teorias de seus significados dentro da sociedade, a relativização do 

“eu” com o “outro”, o etnocentrismo, o fato social, as estruturas do parentesco, 

seus simbolismos e rituais entre outros. 

Contudo, trata-se de um campo epistemológico, que não está delimitado 

de forma a ser configurado dentro de uma única ciência. A escola de medicina 

brasileira, em contraste à cubana, preconiza a formação de médicos 

especialistas. Em Cuba, à priori, já nos parece mostrar a busca e a prática da 

humanização, uma vez que lá se tem incentivada a conversa, o toque, o 

acolhimento o reconhecimento do outro como pessoa, sendo está a principal 

diferença. O paciente não deve ser visto somente pela sua doença, e sim de 

forma integrada. A suposta doença pode ser o ambiente em que ele habita e 

isso não pode ser ignorado. 

Ao chegar ao término deste trabalho, quero registrar a importância de tê-

lo realizado, apesar das diversas determinações que se revelaram na trajetória 

do objeto de estudo, o que possibilitou ousar na busca de compreensão desta 

realidade, bem como lançar mão de algumas reflexões que nos possibilitem 

avançar no debate em relação à política de saúde e o Programa Mais Médicos 

dentro do Brasil. Ressalto que, estados de dúvida ainda permanecerão 

acompanhando o pesquisador, o que nos indica que caminhos ainda precisam 

ser percorridos, diante dos dados pesquisados que se apresentaram como 

preconceitos, culturas, processo de formação e principalmente acolhimento 

destes serviços aos usuários e profissionais. 

Portanto, é fundamental entender que mais que respeitar, é reconhecer 

que as pessoas têm direitos e garantias perante a lei, e dentro do que foi 



 

 

avaliado na construção deste trabalho, o que me fez entender neste processo de 

cuidado e tratamento ao usuário, em especial do SUS, é forma humanizada que 

os médicos CUBANOS apresentam quando iniciam o seu acolhimento com a 

palavra “como estás?” O que faz a diferença, quanto vai ao encontro, de uma 

das diretrizes da política de saúde humanizada. 
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7 APÊNDICE 1: DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE 
CAMPO EMITIDA PELO DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA UFF 

Declaração de Realização de Pesquisa de Campo — Departamento de 

Antropologia da Universidade Federal Fluminense 

 



 

 

8 APÊNDICE 2 — AVALIAÇÃO DO SERVIÇO DO PSF AO USUÁRIO 

Avaliação do serviço do PSF ao usuário 

 

1– Agilidade:  

 

 Tempo de espera para consultas:  

__________________________________________________________ 

 Tempo que o usuário considera tolerável: 

__________________________________________________________ 

2– Avaliação do Atendimento dos Profissionais: 

 

 Avaliação dos médicos: 

__________________________________________________________ 

 Quanto à atenção: 

__________________________________________________________ 

 Ao tempo para o paciente tirar dúvidas e à compreensão das explicações: 

__________________________________________________________ 

 Confiança na confidencialidade das informações, privacidade durante as 

consultas: 

__________________________________________________________ 

 Ausência de preconceitos no atendimento: 

__________________________________________________________ 

 Avaliação dos funcionários e profissionais em relação ao atendimento 

respeitoso: 

__________________________________________________________ 



 

 

9 APÊNDICE 3: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezado (a) Senhor (a), 

 

Esta pesquisa é sobre O Programa Mais Médico e está sendo desenvolvida por Sonia Maria Lima 
Santos, aluna do Curso de Antropologia da Universidade Federal Fluminense - UFF, sob a orientação 
da professora Sylvia França Schiavo. 

Os objetivos do estudo são o trabalho dos médicos cubanos nos PSF.  

A finalidade deste trabalho é contribuir para tornar conhecido o trabalho deles e mostrar a medicina 
de qualidade de Cuba e o resultado das políticas populares. 

Solicitamos a sua colaboração para entrevista e fotos, como também sua autorização para apresentar 
os resultados deste estudo em TCC ou publicação. Por ocasião da publicação dos resultados, seu 
nome será mantido em sigilo.  Informamos que essa pesquisa não oferece riscos, previsíveis, para a 
sua idoneidade. 

Esclarecemos que sua participação no estudo é voluntária e, portanto, o(a) senhor(a) não é 
obrigado(a) a fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas pela 
Pesquisadora.  

A pesquisadora estará a sua disposição para qualquer esclarecimento que considere necessário em 
qualquer etapa da pesquisa. 

Diante do exposto, declaro que fui devidamente esclarecido (a) e dou o meu consentimento para 
participar da pesquisa e para publicação dos resultados. Estou ciente que receberei uma cópia desse 
documento. 

  

Assinatura do Participante da Pesquisa ou Responsável Legal 

 

 Assinatura da Testemunha (caso analfabeto)                                                                                                                                                          

Local para 
digital, caso 
analfabeto. 

 

Contato com a Pesquisadora Responsável:  

 

Caso necessite de maiores informações sobre o presente estudo, favor ligar para a pesquisadora 
Sonia Maria Lima Santos Tel. (21) 97260-7697. 

Atenciosamente, 

 

Sonia Maria Lima Santos 

Pesquisadora Responsável 

 

 


