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1. Introdução 

Ao nos debruçarmos sobre a construção do Sistema Único de Saúde 
(SUS), no papel de gestores ou profissionais de saúde, às vezes nos perdemos 
em nosso trabalho, buscando cumprir leis, normas e projetos sem a necessária 
reflexão sobre o sentido de nosso esforço e a direção do que construirmos.  

A intenção deste trabalho é produzir uma breve reflexão sobre algumas 
experiências acumuladas na proposição de novos modelos tecnoassistenciais 
em saúde e pensar em estratégias e “ferramentas” que possam ser usadas 
para manter o sentido universal, equânime, integral e democrático do SUS. 

Propomos partir da noção de cuidado, correlacionando-a com a 
integralidade na atenção à saúde, e discutirmos como algumas propostas 
pensam o trabalho em saúde. 

 

2. O Cuidado numa Aproximação Teórica 

Entendemos o cuidado a partir da visão de Boff, que, influenciado pela 
leitura de Heidegger em Ser e tempo, interpreta-o em sua dimensão 
ontológica, ou seja, constitutiva do “ser” humano. “Neste sentido não se trata 
de pensar e falar sobre o cuidado como objeto independente de nós. Mas de 
pensar e falar a partir do Cuidado como é vivido e se estrutura em nós 
mesmos. Não temos cuidado. Somos cuidado” (BOFF, 1999, p. 89 – grifos 
nossos). 

A palavra “cuidado”, segundo os clássicos dicionários de filologia citados 
por Boff, deriva do latim cura (coera) e era usada em contextos de relações de 
amor e de amizade. Expressava a atitude de cuidado, de desvelo, de 
preocupação e de inquietação pela pessoa ou objeto estimados. 

Outros filólogos pensam na origem da palavra em cogitare-cogitatus e 
sua corruptela coyedar, coidar, cuidar. O sentido é o mesmo de cura: colocar 
atenção, mostrar interesse, revelar uma atitude de desvelo e preocupação. O 
cuidado se apresenta quando a existência de alguém tem importância para 
nós. A dedicação e a disponibilidade de participar daquela vida e o sentimento 
de responsabilidade realizam o cuidado. 
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Então, cuidado é mais do que um ato singular ou uma virtude ao lado de 
outras virtudes, é um modo de ser-no-mundo que funda as relações que se 
estabelecem com todas as coisas. No jogo de relações, na co-existência e con-
vivência, o ser humano constrói seu próprio ser, sua autoconsciência e sua 
própria identidade (BOFF, 1999, p. 92). 

Para Boff, há dois modos básicos de ser-no-mundo: o trabalho e o 
cuidado. A construção da realidade tem seu processo emergente daí. Para os 
seres humanos, o trabalho se transforma em modo-de-ser consciente e 
assume o caráter de um projeto e de uma estratégia, com suas táticas de 
plasmação de si mesmo e da natureza. De alguma forma, a busca pela 
superação dos desafios impostos pela natureza levou o ser humano a 
aprofundar sua capacidade analítica e de intervenção. Essa racionalidade 
levou-o a uma “objetividade” cada vez mais intermediada por instrumentos e 
máquinas que acabam se autonomizando em atos fragmentados e 
distanciando-se das inter-relações entre seres humanos e a natureza. 

O modo-de-ser cuidado não se opõe ao trabalho, mas pode conferir-lhe 
uma tonalidade diferente. Repensar a subjetividade de todos os seres e suas 
relações ressignifica a “objetividade”. As relações não são permeadas pelo 
domínio, mas pela con-vivência. As intervenções sobre “objetos” se 
transformam em interações e comunhão entre sujeitos. 

“Cuidar das coisas implica em ter intimidade, senti-las dentro, acolhê-las, 
respeitá-las, dar-lhes sossego e repouso. Cuidar é entrar em sintonia com, 
auscultar-lhes o ritmo e afinar-se com ele. A razão analítico-instrumental 
abre caminho para a razão cordial, esprit de finesse, o espírito de 
delicadeza, o sentimento profundo. A centralidade não é mais ocupada pelo 
logos-razão, mas pelo pathos-sentimento” (BOFF, 1999, p. 96). 

O cuidado no campo da saúde é sua própria razão de ser. É o meio e o 
fim das ações desenvolvidas pelos profissionais que atuam no campo. Por isso, 
podemos utilizar o cuidado como uma categoria analítica para interrogar os 
modos como são produzidas as ações de saúde e organizadas as instituições 
responsáveis por essa produção.  

O trabalho em saúde tem como característica o encontro entre pessoas 
que trazem um sofrimento ou necessidades (usuário) e outras pessoas que 
dispõem de um conhecimento específico ou de recursos instrumentais que 
podem solucionar o problema trazido pelos primeiros (profissionais). Nesse 
encontro são mobilizados os sentimentos, emoções e identificações, que 
dificultam ou facilitam a aplicação dos conhecimentos do profissional na 
percepção das necessidades de atenção ou interpretação das demandas 
trazidas pelo usuário. 

No espaço de interação onde são construídas as relações entre usuários 
e profissionais, revela-se o campo micropolítico do trabalho em saúde, e as 
possibilidades de interação cuidado-trabalho (MERHY, 1997). 

No campo da saúde, o modelo hegemônico de organização de prestação 
de serviços, a biomedicina, privilegiou a objetivação dos problemas de saúde e 
desenvolveu tecnologias no sentido da exploração de aspectos biológico-
mecânicos, produzindo intervenções nesse âmbito (SILVA JUNIOR, 1998; 
CAMARGO JR., 2003). 
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Contraditoriamente, na busca de conhecer os mecanismos produtores de 
doenças, os profissionais de saúde distanciaram-se das relações com os seres 
humanos em sofrimento. 

Merhy (1998) alertava para a perda da dimensão cuidadora do trabalho 
dos profissionais de saúde, ao serem priorizadas as tecnologias estruturadas e 
dependentes de equipamentos (tecnologia dura e leve-dura), visando à 
objetivação de problemas de saúde e descontextualizando-os do universo de 
seus portadores (ou pacientes). A ênfase naquelas tecnologias diminuiu a 
capacidade de percepção das necessidades dos usuários pelos profissionais e 
substituiu o diálogo de sujeitos pela intermediação de exames e procedimentos 
visando a um êxito técnico. O autor propõe uma retomada do foco de atenção 
à saúde de profissional-centrada (ou procedimento-centrada) em usuário–
centrada, e vê no desenvolvimento de tecnologias de relacionamento 
(tecnologias leves) um meio de restabelecer diálogos, acolher os sofrimentos, 
resolver os problemas, estabelecer vínculos e responsabilidades e estimular a 
autonomia dos usuários (MERHY, 1998 e 2000). 

Ayres (2000), dialogando com Merhy (2000), vê limites no uso das 
tecnologias leves em produzir um cuidado subjetivante. Sugere que o espaço 
relacional profissional–usuário, embora apoiado por tecnologias, extrapola a 
objetivação desta e abre espaço para a construção de intersubjetividades. 
Propõe chamar o que media essa relação de sabedoria prática.  

O cuidar nas práticas de saúde, segundo Ayres (2004, p. 86), demonstra 
sua importância ao propor: 

“o desenvolvimento de atitudes e espaços de genuíno encontro 
intersubjetivo, de exercício de uma sabedoria prática para saúde, apoiados 
na tecnologia, mas sem deixar resumir-se a ela a ação de saúde. Mais que 
tratar de um objeto, a intervenção técnica se articula verdadeiramente com 
um cuidar quando o sentido da intervenção passa a ser apenas o alcance de 
um estado de saúde visado de antemão, nem somente a aplicação 
mecânica das tecnologias disponíveis para alcançar este estado, mas o 
exame da relação entre finalidades e meios, e seu sentido prático para o 
paciente, conforme um diálogo o mais simétrico possível entre profissional e 
paciente”. 

Depreendemos deste diálogo dos autores que, longe de significar um 
conjunto de procedimentos ou atitudes isoladas, o cuidado se revela como um 
fio condutor da construção da integralidade na atenção à saúde, em seus 
sentidos mais amplos, como local de encontro de sujeitos com necessidades e 
capacidades, onde fluxos de interação possibilitem o acesso às várias 
alternativas de solução de problemas e à construção de vínculos e de 
responsabilidades mútuas (PINHEIRO, FERLA e SILVA JUNIOR, 2004). 

Procuraremos então, refletir sobre algumas estratégias de privilegiar o 
Cuidado na atenção à saúde.  

 

3. O Cuidado como Tecedor da Integralidade 

Quando tomamos o cuidado como fio tecedor da integralidade, pensamos 
na atitude e no trabalho dos profissionais de saúde. O ponto de partida pode 
ser a percepção das necessidades dos usuários. Stotz (1991) já nos lembrava 
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que as necessidades de saúde são social e historicamente determinadas ou 
construídas, entretanto, elas só podem ser captadas e trabalhadas em uma 
dimensão individual. 

Cecilio (2001, p. 114 - 115) propõe uma taxonomia de necessidades 
agrupadas, inspirado em Stotz, em quatro conjuntos: ter boas condições de 
vida; ter acesso e poder consumir toda tecnologia de saúde capaz de melhorar 
e prolongar a vida; ter vínculos afetivos de referências e confianças nos 
profissionais de saúde; e ter graus crescentes de autonomia no seu modo de 
levar a vida. A política de saúde e os serviços devem ser capazes de dar 
respostas a essas necessidades. 

A capacidade e disponibilidade de ouvir os usuários e suas necessidades, 
interagindo com eles, levando em conta seus contextos e seu modo de levar a 
vida, podem ser um bom começo. 

Em outro trabalho, já verificávamos a dificuldade dos profissionais, 
independentemente da disponibilidade de tempo e da vontade de realizar um 
trabalho numa perspectiva mais integral, de escutar adequadamente as 
demandas dos usuários e estabelecer nexos contextuais ou psicológicos (SILVA 
JUNIOR, MERHY & CARVALHO, 2003).  

Partindo do pressuposto de que todos os profissionais de saúde 
exercitam uma clínica, alguns autores indicam a ampliação nos saberes que 
fundamentam essa clínica como estratégia de superação daquela dificuldade 
(CAMPOS, 1992 e 2003; FAVORETO, 2002). Advoga-se a incorporação dos 
conhecimentos acumulados pela psicanálise, psicologia, ciências sociais e 
outros que possam dar conta da complexidade das demandas apresentadas 
pelos usuários. 

Na tentativa de dar respostas organizacionais para melhor escuta das 
necessidades dos usuários, algumas experiências adotaram o acolhimento 
como dispositivo para repensar a organização do trabalho, dos serviços e da 
política (MALTA e TALI, 1998; MERHY, BUENO e FRANCO, 1999). 

O acolhimento não é reduzido à sua dimensão física (sala/ambiente), 
nem à recepção da demanda (simpatia e educação), mas incorporando suas 
dimensões como postura do profissional na relação com os usuários, como 
técnica de escuta e reflexão sobre problemas e necessidades; e como princípio 
re-orientador dos serviços (SILVA JUNIOR e MASCARENHAS, 2004), ou ainda, 
como uma rede de conversações como propôs Teixeira (2003, p. 92). 

O desenvolvimento dessas iniciativas tem sua possibilidade de êxito na 
composição e organização do trabalho em equipe. O uso de saberes 
compartimentalizados com baixa articulação entre si, fragmentando a atenção 
ao usuário dentro dos serviços, ainda é hegemônica em nossa realidade 
(PEDUZZI e PALMA, 1996). 

Os espaços de interseção dos profissionais de saúde são utilizados, em 
muitas vezes, como espaços burocráticos ou de delimitação de territórios de 
conhecimento e atuação. 

Não se aproveita a riqueza de possibilidades de análise dos problemas 
enfrentados, a partir da ótica de cada campo específico do conhecimento, o 
que permitiria trocar pontos de vista na construção de propostas de 
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intervenção. A dificuldade de ouvir o outro e com ele interagir aparece também 
nas relações interprofissionais. Construir projetos terapêuticos de forma 
interdisciplinar continua a desafiar equipes e gestores. Merhy indica uma 
alternativa de organização/articulação das equipes, a partir de um “núcleo 
cuidador”, representado pelo conjunto de conhecimentos gerais e específicos 
dos vários profissionais que se articulam em torno da solução dos problemas 
sofridos por usuários. São identificados qual ou quais profissionais são 
capazes, devido ao conhecimento sobre o problema e ao estabelecimento de 
vínculos com os usuários, de conduzir o projeto terapêutico proposto. 

Esse(s) profissional(ais), além de operar(em) o cuidado do paciente, 
gerencia(m) a busca de outros recursos específicos, articulando-os, otimizando 
resultados, evitando sobreposições ou contradições nas propostas 
terapêuticas. O papel gerenciador do cuidado e a vinculação com o paciente 
podem se estabelecer momentaneamente, em outros profissionais, conforme a 
necessidade do projeto terapêutico em um dado momento. Mas convém o 
retorno da gestão do cuidado e vínculo a uma equipe ou profissional que tenha 
uma perspectiva de relação mais longitudinal com o usuário. 

Dispositivos como reuniões de equipe com discussão de casos numa 
perspectiva interdisciplinar, atividades de educação permanente e a avaliação 
sistemática do processo de trabalho oferecem insumos para consolidação de 
propostas inovadoras de trabalho em equipe. 

A responsabilidade institucional dos profissionais e das equipes é vista 
como “pedra de toque” na constituição de processos de trabalho mais 
cuidadores. 

A proposta de criação de equipes de referência articuladas 
matricialmente (CAMPOS, 1999) e o processo de supervisão ao Programa de 
Médico de Família de Niterói (MASCARENHAS, 2003) seguem na mesma 
direção de estabelecer vínculos e responsabilidades entre profissionais e 
usuários, articulando o aporte de outros conhecimentos e ações necessários ao 
desenvolvimento de projetos terapêuticos mais efetivos. 

 

4. A Construção de Redes de Cuidados 

Muito se tem avançado nas propostas de reestruturação dos processos 
de trabalho e na formação de profissionais de saúde no chamado nível primário 
de atenção. Entretanto, esse nível não é auto-suficiente e sua maior 
qualificação tem exigido novas atitudes e novos aportes de conhecimentos nos 
demais níveis de assistência.  

A chamada “pirâmide”, que organiza a rede de saúde, não tem dado 
conta da forma como a população ainda tem utilizado os diversos serviços de 
saúde; e os processos de trabalho nos serviços chamados de “média e alta 
complexidade” não foram modificados de sua matriz original biomédica 
(CECILIO, 1997). 

Mesmo em redes normatizadas com fluxos formais de referência e 
contra-referência, a circulação dos usuários é obstaculizada por inúmeros 
procedimentos burocráticos e, o pior, não garantindo o atendimento dos 
usuários (MENESES, 1998). 
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É necessária a sensibilização das equipes que atuam nos serviços de 
referência às unidades básicas de saúde, ou módulos de saúde da família, 
quanto ao acolhimento, o estabelecimento de vínculos e a responsabilização 
para com os usuários.  

É possível exemplificar com a cena clássica de uma gestante que tem seu 
pré-natal todo acompanhado por uma equipe básica, e no momento do parto é 
encaminhada a uma maternidade, que a recebe como uma “emergência” 
obstétrica, ignorando sua história, seus vínculos e todo o trabalho anterior. O 
que deveria ser o coroamento de um fato da vida, bem acompanhado, vira um 
inferno em desumanidade e angústias. Pensemos no sentido contrário: um 
paciente em crise hipertensiva, atendido adequadamente em um pronto-
socorro e encaminhado a uma “unidade de saúde perto de casa” para 
acompanhamento de sua doença. A ausência de articulação pode gerar 
peregrinações na burocracia para marcação de consultas e, finalmente, a 
desistência do paciente de seguir seu tratamento (OLIVEIRA, 2004). Se 
considerarmos que o paciente não é só hipertenso, ou só uma gestante em 
trabalho de parto, o processo fica ainda mais cruel. 

A articulação do trabalho das diversas equipes e serviços de uma rede 
não é feita só por normas e formulários, mas pela discussão conjunta de 
processos de trabalho e objetivos pactuados entre si e com a população sob 
responsabilidades. O papel dos gestores dos serviços e da rede é fundamental 
na condução desses pactos.  

A experiência de Belo Horizonte, refletida por Franco e Magalhães Junior 
(2004) e Reis (2003), trazem algumas pistas de encaminhamento na 
articulação da rede. 

Os autores pensam no estabelecimento de linhas de cuidado, onde 
projetos terapêuticos centrados nos usuários são viabilizados na rede de 
serviços. Na experiência, partiram do recorte da população em alguns ciclos 
vitais, como: criança, idoso, materno ou agravos como a atenção ao agudo, 
atenção às doenças cardiovasculares e saúde bucal. Identificaram os diversos 
atores que controlavam recursos das linhas de cuidados propostas e 
organizaram com estes atores um comitê gestor para produzir a pactuação 
necessária para a implementação das linhas. 

Asseguradas as capacidades de interlocução, negociação, associação fina 
entre técnica e política e a responsabilização dos diversos níveis assistenciais, 
pactua-se um grande acordo assistencial que garanta: 

a. disponibilidade de recursos que devam alimentar a linha de 
cuidado; 

b. fluxos assistenciais centralizados no usuário, facilitando o seu 
“caminhar na rede”; 

c. instrumentos que garantam uma referência segura aos diversos 
recursos de rede; 

d. garantia de contra-referência para as equipes que atuam no nível 
primário (Saúde da Família e Unidades Básicas), onde o vínculo e o 
acompanhamento da clientela é permanente; 
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e. determinação de que a equipe da Unidade Básica é responsável 
pela gestão do projeto terapêutico que será executada na linha do 
cuidado, garantindo acompanhamento seguro do usuário. Análise 
permanente das prioridades assistenciais para orientar os 
encaminhamentos; 

f. gestão colegiada envolvendo os diversos atores que controlam os 
recursos assistenciais; 

g. busca da garantia da intersetorialidade como política estruturante 
da intervenção positiva nos processos de saúde e doença (FRANCO 
e MAGALHÃES JUNIOR, 2004, p. 131). 

Ampliando essa perspectiva de organização, alguns autores propõem a 
radicalização das propostas de gestão democrática, no sentido de privilegiar o 
cuidado e a construção da Integralidade na saúde como direito de cidadania, 
devendo o setor público garanti-los (CECCIM et al., 2005). Esses autores 
rompem com a proposta de hierarquização tradicional de rede baseadas na 
disponibilidade de tecnologias duras e leve-duras e visualizam a rede numa 
perspectiva circular, com múltiplas entradas, conforme a necessidade dos 
usuários, onde se asseguram todas as possibilidades de satisfação das 
necessidades por meio do desenho de fluxos, conformando uma “malha de 
cuidados ininterruptos” organizados de forma progressiva. Inspiram-se na idéia 
de “rizoma” (um tipo de raiz não axial, mas ramificada) discutida por Deleuze 
e Guattari (1995). Em uma rede como malha não há maior e menor, anterior e 
posterior, início e fim. Tudo o que há é o tramado, só há meio “entre nós”, 
ligação e conexões. 

Os autores referem-se à incipiência de propostas de rede que configuram 
um malha de cuidados ininterruptos para responder à diretriz da integralidade. 
Indicam algumas implicações trazidas pelo trabalho em malha, a saber: 

• “Acessibilidade: cada nó pode e deve conectar-se a outros nós, o que 
implica acesso irrestrito da população, de tal forma que quem 
necessita/quer/deseja atendimento possa ser dignamente acolhido, seja 
qual for a porta escolhida como meio de acesso; 

• Resolutividade: o trabalho dos profissionais deixa de ser uma atividade 
solitária. A perspectiva de equipes multiprofissionais passa a ganhar 
espaço nos ambientes de trabalho, onde projetos terapêuticos devem ser 
formulados diante das histórias de vida que chegam aos serviços; 

• Preservação da autonomia: o trabalho em saúde, constituído em malha, 
implica capacidade de maleabilidade, demandando, portanto, uma 
prática de escuta, não só relativa àquele que procura/necessita os 
serviços, mas entre os diferentes profissionais implicados no 
atendimento, direta ou indiretamente; 

• Direito à informação e divulgação de informações: não significa 
necessariamente que todos deverão saber tudo, mas que devem ser 
pensadas formas de acessar, discutir, construir/desconstruir desde 
conceitos até rotinas de trabalho; 

• Responsabilidade: na relação entre os profissionais e deles com a 
população. O trabalho em malha traz a possibilidade da invenção (não só 
de novas técnicas e tecnologias, mas da vida e de variadas 
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possibilidades de existências) e, portanto, de responsabilização frente ao 
criado, ao inovado; 

• Regionalização e hierarquização: cada nó, como uma unidade produzida e 
produtora de linhas e fluxos, caracteriza-se como ponto de entrada da 
rede, devendo estar o mais acessível aos usuários, por proximidade 
geográfica e facilidade de ingresso assistencial, produzindo a 
intercomplementaridade entre todos os serviços” (CECCIM et al., 2005, 
p. 111-112). 

Com essa proposta, tenta-se romper com a lógica hierarquizada de 
“esferas do governo” e “níveis de atenção” e introduz-se a necessidade de 
pactos coletivos. Nesses pactos, renovados periodicamente, gestores e 
trabalhadores de saúde se comprometem, através de seus processos de 
trabalho, como desenvolvimento de uma malha de cuidados ininterruptos 
progressivos. Sustentas-se esses pactos com processos de co-gestão, onde se 
implicam autonomia e fluxos matriciais de conhecimento, práticas e 
responsabilidades. 

Não podemos nos esquecer também de que uma “rede cuidadora” não é 
restrita aos serviços de saúde. Mais do que isto pressupõe a articulação com 
outros recursos da sociedade, como apoio familiar, religiosidade, alternativas 
de sustentação econômica, moradias, redes de solidariedade e outros que 
compõem as redes sociais de apoio. 

 

5. Considerações Finais 

Começamos estas reflexões pelas necessidades dos usuários e 
finalizamos advogando o fortalecimento dos espaços de participação da 
população no controle das políticas de saúde como também estratégia de uma 
gestão democrática e em defesa da vida, como prescreveram as bandeiras do 
SUS. 

Como vimos, a construção dos SUS vem acumulando experiências e 
proposições. Novas e velhas “ferramentas” aumentaram a possibilidade de nos 
mantermos na direção de uma política de saúde fundada no cuidado e na 
integralidade. Mas, não devemos nos contentar com isto, apenas ganhamos 
fôlego para continuar construindo... 
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