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Neste texto procuramos sistematizar reflexões sobre projetos de formação de 

profissionais de saúde em redes de serviços. Tomamos como ponto de partida o cuidado 
na perspectiva de eixo constitutivo da integralidade na atenção à saúde e procuramos 
levantar pistas que ajudem a compreender e analisar experiências concretas de 
articulações entre universidade e serviços de saúde. 

Entendemos que 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 nesse 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.  

Alguns autores desenvolveram teorias sobre o cuidado como um atributo quase 
exclusivo de algumas profissões. Na enfermagem, o elemento ou categoria “cuidado” é 
reconhecido como essencial na compreensão do perfil e do processo 
ensino/aprendizagem para a formação profissional. A partir da década de 60, nos Estados 
Unidos, buscou-se um corpo teórico e científico para explicar o cuidado de enfermagem. 
De modo geral, os teóricos da área enfatizaram uma preocupação com o sujeito e, 
também, com alguns princípios como saber ouvir, respeitar, acolher. Mesmo 
reconhecendo no cuidado um núcleo estruturante da enfermagem, Henriques e Acioli 
(2004) percebem dificuldades na sua identificação e categorização, pois o cuidado se 
reveste de múltiplas faces mesmo nessa corporação profissional.  

Entretanto, Henriques e Acioli (2004, p. 295) alertam: 
“ainda que o cuidado assuma tal importância na construção dessa 
identidade profissional, as práticas têm privilegiado o estabelecimento de 
procedimentos técnicos, criando rituais de procedimentos cada vez mais 
complexos, em detrimento da valorização do sujeito na construção de um 
cuidado integral”.  

Essa ressalva se faz pertinente quando buscamos resgatar o cuidado como 
constitutivo da ação de todas as profissões de saúde. 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). 
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Nesse encontro são mobilizados 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. 

Desta forma, entendemos que o trabalho em saúde é essencialmente relacional. 
Adicione-se a isso que entendemos a saúde como um direito e um processo de 
“afirmação da vida” – portanto, requer profissionais com um compromisso ético efetivo 
com os usuários e um modelo de atenção centrado no usuário e suas necessidades. 
Valorizamos, nesse processo, a dimensão do trabalho vivo em ato, nos momentos em 
que o trabalhador age com grau de liberdade máxima.  

Entretanto, sabemos que atualmente se observa que o trabalhador é capturado 
pela lógica do trabalho morto, ou seja, na centralidade dos usos dos equipamentos e nos 
saberes tecnológicos estruturados (MERHY, 2002). O cuidado está freqüentemente 
limitado à realização de procedimentos e centrado no trabalho médico, o que gera uma 
hierarquia e dependência no trabalho dos demais profissionais. E o usuário é percebido 
como um objeto, substrato, no qual são realizados esses procedimentos. Assim, o projeto 
terapêutico1 produzido por essa medicina tecnológica é “um somatório de atos 
fragmentados sobre um usuário insumo” (MERHY, 2002, p. 103). 

Ressaltamos mais uma vez que o que ocorre no campo da saúde é o encontro 
entre um profissional de saúde e um usuário. O processo de trabalho em saúde ocorre a 
partir, e centralmente, nesse encontro, de dois sujeitos portadores de necessidades, 
desejos, conhecimentos, imaginário. Um momento singular no qual o usuário traz suas 
necessidades de saúde, e o profissional tentará responder às mesmas a partir de suas 
ferramentas e tecnologias disponíveis. Mas para que se possa expressar a potência 
criativa do trabalhador, a lógica estruturada de produção deve permiti-la e estimulá-la.  

Dentro desta perspectiva, o conceito de “tecnologia” ganha importância e se 
apresenta mais amplo. Merhy (2002) propõe pensarmos em três valises tecnológicas nos 
processo de trabalho em saúde, sendo que cada uma expressa processos produtivos 
singulares implicados com certos tipos de produtos. Uma valise, a da mão, representaria 
o uso de equipamentos e ferramentas tais como exames laboratoriais, dados físicos, 
exames de imagens. Nesse processo produtivo específico ocorre uma predominância do 
momento morto em relação ao trabalho vivo do operador.  

Numa segunda categoria de valise, a da cabeça, expressa pelas tecnologias leve-
duras, os saberes estruturados dos profissionais dão significado às necessidades do 
usuário. Nesta valise, os saberes estruturados são o componente morto, mas no instante 
em que o profissional age sobre o usuário, utilizando-os de acordo com o momento, 
subjetividade e criatividade, expressa-se como trabalho vivo. A valise da mão ganha 
sentido e importância quando articulada com o processo produtivo da valise da cabeça.  

Mas a valise que melhor expressa a incerteza e liberdade do processo produtivo 
dos atos de saúde seria a valise do espaço relacional trabalhador-usuário, que englobaria 
o uso das tecnologias essencialmente leves. Esse momento singular só se realiza em ato, 
“na ação entre os sujeitos que se encontram”, mas pode ser mais ou menos capturado 
pelas outras valises, ou seja, pelas tecnologias duras e leve-duras (MERHY, 2002, p. 98). 
É focando nesse espaço relacional que percebemos que o processo de trabalho em 
saúde é construído histórica e socialmente a partir de disputas micropolíticas. Ou seja, ela 
é ordenada de acordo com a disputa dos interesses dos sujeitos envolvidos.  

Desta forma, os trabalhadores da saúde atuam na produção do cuidado a partir de 
seus núcleos de competência específicos por profissão, associados à dimensão 
cuidadora de todo profissional de saúde. Diante de determinado problema de saúde, na 
produção de um ato de saúde, um profissional de saúde mobiliza seus saberes e modos 
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de agir a partir de diversos núcleos. Primeiramente, o núcleo de saberes acerca do 
problema específico que vai enfrentar, sobre o qual irá utilizar os recursos do núcleo de 
saberes e práticas específicos de seu campo profissional, ambos cobertos pelo território 
da dimensão cuidadora que qualquer profissional pode exercer. Este núcleo das 
atividades cuidadoras de saúde é o território dos processos relacionais e engloba o uso 
das tecnologias leves que todo profissional pode exercer. Essa dimensão cuidadora está 
muito reduzida, ou seja, o modelo assistencial que predomina nos dias de hoje é 
organizado pelo núcleo específico de cada profissão, porém adotando a mesma lógica de 
organização do trabalho médico, ainda predominante e subordinadora das demais.  

Vale a pena ressaltar que o modelo hegemônico de formação na saúde tem como 
características: privilegiar o estudo do corpo humano segundo órgãos e sistemas, com 
sólida formação em ciências básicas, concentração nos aspectos da atenção individual, 
aprendizagem prática em ambiente hospitalar e saberes e práticas estruturados em torno 
das especialidades médicas (SILVA JUNIOR, 1998). 

Assim, no campo da saúde, o modelo hegemônico de organização de prestação de 
serviços 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). Contraditoriamente, na busca de 
conhecer os mecanismos produtores de doenças, os profissionais de saúde distanciaram-
se das relações com os seres humanos em sofrimento. 

Ayres (2000) sugere que o espaço relacional profissional-usuário, embora apoiado 
por tecnologias, extrapola a objetivação desta e abre espaço para a construção de 
intersubjetividades, e propõe chamar o que medeia essa relação de sabedoria prática. 
Enfatiza que “é forçoso, quando cuidamos, saber qual é o projeto de felicidade, isto é, que 
concepção de vida bem-sucedida orienta os projetos existenciais dos sujeitos a quem 
prestamos assistência” (AYRES, 2004, p. 85). Ou seja, destaca que no cuidado existe um 
diálogo entre as tecnologias da saúde e “a construção livre e solidária de uma vida que se 
quer feliz”.  

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”. 

Ayres (2004) também enfatiza o espaço relacional profissional-usuário e o âmbito 
das tecnologias leves. Desta maneira, ganha importância a forma como se organizam as 
práticas de saúde, possibilitando mais efetiva e criativamente a emergência da 
subjetividade do outro, como as propostas de acolhimento, vínculo e responsabilização na 
organização da assistência à saúde. Também se valorizam as formas como se otimizam 
as interações entre os sujeitos e a incorporação de outros saberes e ciências. Na busca 
da pluralidade dialógica no campo da saúde, mostra-se enriquecedor o uso de linguagens 
artísticas, outras racionalidades médicas, saberes populares, o diálogo com as ciências 
humanas, na construção da interdisciplinaridade e intersetorialidade. 
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Seguindo essa lógica de argumentação, o cuidado ganha materialidade na atitude 
dos profissionais frente aos usuários, nas tecnologias priorizadas na construção de 
projetos de intervenção e na mediação entre as várias possibilidades tecnológicas e o 
sentido prático para o usuário como sujeito no seu “andar a vida”. Nesses aspectos o 
cuidado é uma unidade nucleadora de saberes e práticas sobre integralidade, pois, longe 
de significar um conjunto de procedimentos ou atitudes isoladas, revela-se como um fio 
condutor de sua construção na atenção à saúde. Integralidade na qual, em seus sentidos 
mais amplos, como local de encontro de sujeitos com demandas, necessidades e 
capacidades, fluxos de interação possibilitem o acesso às várias alternativas de solução 
de problemas e à construção de vínculos e de responsabilidades mútuas (PINHEIRO; 
FERLA; SILVA JUNIOR, 2004). 

Numa analogia ao que propuseram Silva Junior, Alves e Alves (2005), para analisar 
a construção de redes de atenção à saúde, propomos utilizar o cuidado como categoria 
analítica de experiências de ensino das profissões de saúde inseridas em redes 
assistenciais. Partimos de uma dimensão macro na qual buscamos observar a 
participação da universidade na construção da rede de cuidado numa perspectiva de 
integralidade na atenção à saúde e a inserção das linhas de cuidado como eixo 
estruturante do processo de formação. 

A noção de rede de cuidados, como concebida por Reis (2003) e Franco e 
Magalhães Junior (2004), remete-nos à organização e gestão de uma rede de atenção à 
saúde centrada nas necessidades dos usuários e que tem suas práticas implicadas não 
somente no tratamento de doenças, mas na inclusão de pessoas em sistemas de 
produção de cuidados e de participação na afirmação da vida (CECCIM, 2005, p. 1). Essa 
intencionalidade implica o processo de desenvolvimento de ações em resposta às 
diversas manifestações de sofrimento e de agravos à saúde dos usuários. Esse processo 
ressignifica as consultas, os atendimentos e procedimentos para além da terapêutica, 
incluindo o conhecimento e a sensação de cuidado, assim como autonomia e desejo de 
vida em cada usuário (CECCIM, 2005, p. 2). 

Para o desenvolvimento de linhas de cuidado, pressupõe-se o conhecimento sobre 
os territórios, a produção da saúde e da doença nas populações e, sobretudo, o modo de 
levar a vida dos usuários nos contextos que se inserem. Pressupõem-se também a 
análise e o ordenamento dos recursos existentes e necessários para garantir, nos 
territórios, serviços que promovam saúde, previnam doenças, recuperem doentes e se 
articulem na afirmação da vida. 

A organização de linhas de cuidado busca estabelecer articulações entre equipes e 
fluxos de encaminhamento dos usuários, segundo suas demandas e necessidades, em 
uma malha de cuidados progressivos e ininterruptos na qual em cada ponto articulado 
assegure-se acolhimento, responsabilização, resolubilidade de problemas e continuidade 
de atenção. Geram-se também informações que permitem analisar os problemas trazidos 
por indivíduos numa perspectiva coletiva, orientando ou aperfeiçoando a rede (CECCIM et 
al., 2005). Com efeito, a perspectiva das linhas de cuidado visa a superar as propostas de 
redes hierarquizadas que impõem, burocraticamente, fluxos de utilização de recursos que 
restringem o acesso da população ou a fazem percorrer via crucis sem nenhuma garantia 
de resolução de seus problemas (CECÍLIO, 1997). 

Essa perspectiva nos remete também à criação de formas inovadoras e 
substitutivas de atenção à saúde que, alinhadas ao modo de viver dos usuários, explorem 
a potencialidade de recursos dentro e fora do setor saúde stricto sensu, constituindo uma 
rede social de apoio à preservação da vida.  

Observamos que muitas alternativas e caminhos para o cuidado integral estão 
sendo apontados por grupos religiosos, trabalhos desenvolvidos em organizações não-
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governamentais, associações comunitárias, movimentos sociais, grupos de promoção da 
saúde, entre outros que se inserem na categoria de apoio social.  

“O apoio social pode ser entendido como os diversos recursos emocionais, 
materiais e de informação que os sujeitos recebem por meio de relações 
sociais sistemáticas, incluindo desde relacionamentos mais íntimos com 
amigos e familiares próximos até relacionamentos de maior densidade 
social, como os grupos e redes sociais. Trata-se de um processo recíproco 
– isto é, que gera efeitos positivos tanto para quem recebe como para 
quem oferece apoio –, o que permite que ambos tenham uma sensação de 
coerência de vida e maior sentido de controle sobre a mesma” (VALLA et 
al., 2004, p. 104). 

Pois, se compreendemos que na discussão sobre o processo saúde-doença deve-
se incluir a relação entre sujeito e ambiente, entendemos que no ambiente coexistem 
fatores psicossociais que podem atuar como estímulos nocivos e outros, como apoio 
social, protegem a saúde física e mental. Assim, a carência de contatos sociais e a 
sensação de falta de controle da própria vida têm forte influência no adoecimento e 
sofrimento (LACERDA; VALLA, 2004).  

Deslocando a centralidade da doença em nossa análise, pode-se observar que a 
origem do sofrimento pode estar associada à perda de papéis sociais, a situação de 
relacionamentos significativos e pelos eventos estressantes da vida, tais como risco de 
desemprego, fome, precárias condições de vida e a violência (LUZ, 2004). Desta forma, a 
origem do sofrimento nem sempre é o que os profissionais identificam; é necessário 
escutar e saber o que os sujeitos sentem e sofrem. Assim, o trabalho interdisciplinar e a 
articulação dos profissionais e pacientes em rede podem ampliar o cuidado e fortalecer as 
redes de apoio social. O modelo biomédico se afastou dessa perspectiva, sendo 
necessário resgatar na formação dos profissionais de saúde a dimensão de que: 

“Por meio das atividades e grupos de apoio social, os sujeitos são 
estimulados a compartilhar as experiências pessoais, tanto as agradáveis 
como as que geraram dor e sofrimento, favorecendo, assim, a troca, a 
reciprocidade e o cuidado mútuo. Esse sentimento de pertencer a um 
grupo social e de encontrar ressonância com as dores dos outros auxilia os 
sujeitos a buscar possíveis soluções, que até então não haviam sido 
pensadas, para resolver ou aliviar os conflitos e sofrimento” (LACERDA; 
VALLA, 2004, p. 98). 

Retomamos aqui a máxima de Ayres (2004), de que nas práticas de cuidado há de 
se considerar que se está ajudando a construir “projetos de vida e felicidade”. Desta 
forma, práticas de solidariedade e apoio mútuo podem ser consideradas uma alternativa 
aos valores de individualismo, competição e isolamento, presentes na sociedade, e que 
geram cada vez mais sofrimento.  

Com isso, podemos afirmar que o apoio social nos permitir visualizar a forma como 
as classes populares estão se organizando e tecendo estratégias e táticas para enfrentar 
seus problemas cotidianos. Para que tais serviços (de saúde) contemplem de fato as 
necessidades sociais das populações, é preciso levar em conta, obrigatoriamente, o que 
as pessoas pensam sobre seus próprios problemas e que soluções buscam 
espontaneamente (VALLA, 1999).  

Afinal, a biomedicina expropriou a saúde dos indivíduos, ao delegar para si os 
saberes e práticas legítimos para o cuidado com a saúde, desqualificando as práticas 
tradicionais ou alternativas. Mas numa perspectiva de cuidado que potencializa a 
realização de um projeto de vida e felicidade dos sujeitos, tem-se o desafio de aumentar a 
capacidade de indivíduos, grupos sociais e organizações terem controle sobre seus 
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próprios destinos (VALLA et al., 2004, p. 108). Essas dimensões são amplamente 
favoráveis para a construção da integralidade. 

“Se, de um lado, o apoio social oferece a possibilidade de realizar a 
prevenção através da solidariedade e apoio mútuo, de outro, oferece 
também uma discussão para os grupos sociais sobre o controle do seu 
próprio destino e autonomia das pessoas perante a hegemonia médica, 
através da ‘nova’ concepção do homem como uma unidade” (VALLA, 
1999, p. 12). 

Estamos apontando, também no campo da formação de profissionais de saúde, a 
opção radical por um modelo de atenção que seja usuário-centrado, pois “seja porque 
como pessoas, todos temos o direito de sermos atendidos conforme nossas 
necessidades, seja porque este é o objeto da saúde: assegurar plena atenção às 
necessidades das pessoas” (CECCIM; FEUERWERKER, 2004, p. 1.401). Entendemos 
isto como uma opção ético-política a ser adotada por profissionais de saúde, professores, 
estudantes, gestores e usuários e, portanto, fundamental na organização e 
desenvolvimento dos profissionais de saúde. 

Na seqüência desta discussão, trazemos a dimensão micro para a identificação 
das práticas de integralidade como organizadora do trabalho em equipe e da rede de 
cuidados em saúde. Sabemos que a escuta qualificada é um desafio para a formação de 
profissionais de saúde, pois não é uma prática consolidada dentro da mesma. A formação 
clínica clássica dos profissionais tem dificuldade de articular aspectos psicológicos e 
sociais do adoecer (FAVORETO, 2002; CAMPOS, 1992). 

Os alunos aprendem com freqüência a entrevistar os usuários a partir de um roteiro 
rígido, voltado para a identificação de sinais e sintomas e não para a percepção de 
sofrimento e projeto de vida dos mesmos. Moura et al. (2002, p. 15) fazem uma análise – 
no caso da medicina – do aprendizado que ocorre nas tradicionais disciplinas de 
semiologia: 

“O modelo freqüentemente ensinado na escola médica acentua o valor da 
anamnese dirigida através do preenchimento de formulários impressos. 
São campos estreitos que devem ser preenchidos com números, sinais, 
abreviações e poucas palavras. [...] O paciente não poderá falar outra 
coisa a não ser o que foi perguntado e deve fazê-lo o mais diretamente 
possível, sem rodeios ou comentários ‘irrelevantes’. [...] O discurso do 
paciente, suas emoções, o que mais o preocupa e os seus conflitos não 
encontram espaço nos pequenos campos a serem preenchidos.” 

Os estudantes da área de saúde costumam se identificar com uma postura ativa de 
quem faz anamnese, faz exame, faz diagnóstico e faz tratamento. Desta forma, na 
percepção dos mesmos, a postura de ouvir é tomada como demasiadamente passiva 
para esse perfil. Os estudantes têm dificuldade de perceber que a escuta é um processo 
ativo de perceber questões e aspectos que causam sofrimento para o usuário e que 
viabiliza a construção de projetos terapêuticos e de vida para buscar resolver os mesmos 
(MOURA et al., 2002).  

Assim, em serviços onde o princípio da integralidade orienta o processo de trabalho 
das equipes, é possível a vivência dos alunos e professores em iniciativas de escuta 
qualificada das demandas da população e das várias visões sobre as demandas, 
produzidas pelo olhar diferenciado dos vários profissionais envolvidos que, numa visão 
inter ou transdisciplinar, se aproximam das questões e formulam projetos articulados de 
intervenção. Nessa perspectiva, a iniciativa de estudantes e professores pode agregar 
capacidade analítica e ampliar as formas e espaços de atuação sobre os problemas 
priorizados.  
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A existência de espaços coletivos para pensar a gestão da produção do cuidado 
reforça a perspectiva de orientação político-institucional, no sentido de garantir a 
integralidade. Sabemos também que a escuta entre profissionais é um desafio, há uma 
dificuldade para perceber outras visões e estabelecer diálogo com elas. É mais fácil 
fragmentar a compreensão dos problemas e atuar em sobreposição aos vários 
profissionais da equipe (SILVA JUNIOR et al., 2003).  

Segundo Peduzzi (2001, p. 106), o trabalho em equipe multiprofissional pode-se 
configurar como agrupamentos de agentes, no qual predomina a fragmentação, ou 
integração de trabalhos, que aponta para a integralidade das ações de saúde. O ponto de 
destaque para a integração de trabalhos seria a comunicação, “concebida e praticada 
como dimensão intrínseca ao trabalho em equipe [...] (levando à) elaboração conjunta de 
linguagens comuns, objetivos comuns, propostas comuns ou, mesmo, cultura comum”. 

Apresenta-se, assim, a recorrente discussão acerca da divisão do trabalho em 
saúde centrado na prática e saberes dos médicos, que se constitui como núcleo central a 
partir do qual outros trabalhos especializados derivam. É necessário, portanto, uma menor 
desigualdade entre os diferentes trabalhos e os respectivos profissionais de saúde. 
Retomamos aqui a análise de Merhy (2002) sobre a necessidade de ampliação e resgate 
da dimensão cuidadora dos diversos profissionais de saúde, que representa o campo de 
ação comum de todos. E o trabalho multiprofissional não pressupõe abolir as 
especialidades; o núcleo de competência específica de cada profissional deve ser 
valorizado de acordo com o projeto terapêutico construído pela equipe com cada usuário.  

Em serviços cujo modo tradicional de operar é hegemônico, a inserção de alunos e 
docentes comprometidos com as transformações na direção do cuidado e da 
integralidade pode provocar reflexões sobre o papel da equipe, o processo de trabalho, as 
necessidades da população, a articulação dos serviços e a construção de projetos 
terapêuticos.  

Observamos que, de modo geral, na inserção dos alunos nos serviços prioriza-se a 
chamada “rede de atenção primária”, em que a possibilidade de articulação entre a 
compreensão do modo de vida e necessidades das populações, com a forma de 
organização dos serviços na produção de cuidado é mais intensa. A outra inserção 
privilegiada da universidade é no nível de maior densidade tecnológica, nos hospitais 
especializados e universitários onde o modelo hegemônico, centrado em conhecimentos 
especializados e de doenças, é mais cristalizado.  

Porém, novos espaços nessa rede de cuidado apresentam desafios por articular e 
interligar esses dois “extremos” tecnológicos, como a expansão da assistência e 
internação domiciliar de pacientes crônicos graves. Devido à transição epidemiológica, 
demográfica e maior auxílio tecnológico para lidar com quadros graves, cresce o número 
de doentes crônicos que necessitam de cuidados no domicílio. Ademais, o peso 
excessivo com os gastos na atenção hospitalar e o modelo hospitalocêntrico têm sido 
questionados na análise dos gastos públicos. O Ministério da Saúde preconiza a 
internação domiciliar como diretriz para a equipe básica de saúde (SILVA et al., 2005). 
Para esses pacientes, o primeiro desafio da equipe é a mudança de foco do projeto 
terapêutico, da cura para a estabilidade do quadro. As internações para esses casos têm 
como objetivo o controle de algum sintoma, sendo que a continuidade do cuidado também 
se dará no domicílio pela família ou cuidador (MOURA et al., 2002).  

Observamos que as soluções para lidar com alguns desses casos podem estar fora 
do hospital, em dispositivos assistenciais substitutivos, o que desafia a equipe a articular 
vários níveis e instâncias de terapêutica ou apoio social. 

Segundo Moura et al. (2002, p. 14): 
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“O paciente no hospital freqüentemente é visto como um ‘caso’. O fato de 
se optar por atendimento domiciliar faz com que o ‘caso’ ganhe nome e 
endereço, o que por vezes é insuportável ao profissional de saúde. Este se 
sente ‘desnudo’ – sem os colegas, sem os laboratórios, máquinas, sem o 
hospital que o protege – no território do paciente, sua casa e seu contexto”. 

No campo que se apresenta, é forçoso o desenvolvimento da capacidade de 
avaliar a indicação de modalidades terapêuticas como internação hospitalar ou domiciliar, 
não só com a lógica econômico-financeira ou racionalizadora de recursos tecnológicos, 
mas incorporando no cálculo de viabilidade o desgaste emocional da família, a 
capacidade desta para assumir novos encargos financeiros e outros. 

A competência para lidar e cuidar em casa de um membro da família que depende 
de tecnologia ou que sobreviveu graças à presença de tecnologia pesada não se constrói 
rapidamente; é um processo que envolve aspectos subjetivos e afetivos, além da 
capacidade de manipular conhecimentos e procedimentos técnicos. Esse tipo de situação 
mostra que a complexidade para lidar com essas situações não é só do campo das 
tecnologias duras, de materiais e equipamentos, mas também da dimensão afetiva e 
relacional. A necessidade de articulação entre os vários serviços e níveis de hierarquia da 
rede é determinante para a integralidade no cuidado desses usuários.  

A atuação nos dois extremos da “rede hierarquizada”, de forma desarticulada, 
acaba por reforçar uma pretensa “hierarquia tecnológica” em que a valorização do 
conhecimento recai sobre a mediação de máquinas e equipamentos. Advogamos que as 
tecnologias relacionais (leves) são necessárias em todos os níveis de atenção e têm a 
potencialidade de promover as transformações qualitativas desejadas na rede de 
serviços. Quando falamos de “complexidade tecnológica”, às vezes não nos lembramos 
que escutar um usuário, compreender suas demandas e contextos de vida, articular 
conhecimentos e ações para dar respostas e pensar dimensões coletivas e individuais 
são tarefas que requerem conhecimentos altamente complexos. Talvez mais complexos 
que a realização de um sofisticado exame de imagens ou métodos gráficos. 
Hierarquizamos as tecnologias pelo que agregam de equipamentos e não pela 
importância que têm na conservação da vida. 

A complexidade de lidar com os seres humanos e seus sofrimentos requer o uso 
transversal de tecnologias de relação (leve) na condução de projetos terapêuticos que 
envolvem vários serviços com aportes diferenciados de tecnologias (equipamentos). Por 
isso, a inserção do ensino de profissionais de saúde deve ser em redes onde se possa 
vivenciar seus vários pontos, com suas especialidades e resolubilidades, assim como os 
fluxos de acesso e retorno dos usuários em seus projetos terapêuticos. 

O espaço relacional das tecnologias leves desafia o profissional de saúde, por sua 
dinamicidade, a relação profissional-usuário deve amadurecer, “ser flexível, adequar-se 
ao momento da relação, às inúmeras situações, às habilidades e posturas de cada 
interlocutor” (MOURA et al., 2002, p. 15). Um profissional rígido pode ter uma postura de 
julgar o usuário e sua família e responsabilizá-los ou culpabilizá-los em relação às 
dificuldades, problemas e até mesmo condições de saúde que se encontram. O 
profissional deve ser capaz de lidar com as diferentes expectativas que surgem na 
relação com o usuário, de acordo com estágio e severidade da doença, idade, contexto 
familiar, possibilidade de recursos internos e externos, situação socioeconômica (MOURA 
et al., 2002).  

Ademais, o próprio profissional de saúde é um indivíduo singular, com 
expectativas, desejos, inserido sócio-culturalmente num certo contexto, que possui sua 
própria trajetória e projeto de vida. Nesse âmbito, ganham importância características 
como a confiança que se estabelece na relação com o usuário e a intuição do profissional 
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para identificar problemas e soluções, aspectos que não estão no âmbito da ciência 
propriamente dita. Adicione-se a isso a capacidade de fazer o usuário se sentir percebido 
como um ser humano e de, eventualmente, perceber que a ajuda que podemos oferecer é 
a companhia num momento de sofrimento, ou seja, valorizar a afetividade. Numa 
sociedade que prioriza o “fazer”, a técnica, a rentabilidade e eficácia, esses aspectos se 
configuram como um desafio na formação de profissionais de saúde. 

Neste contexto, ganham importância conteúdos e instrumentos das ciências 
humanas e sociais, além de outras formas de linguagem, como as artes. Assim, o desafio 
do momento é, reconhecendo os limites da construção científica, redimensionar os limites 
da ciência, revalorizando e ampliando a interação com outras formas legítimas de 
apreensão da realidade, como propõe Czeresnia (1999). 

 
Considerações finais 

A participação da universidade na rede de cuidados significa que em sua 
articulação com os serviços de saúde há de apresentar sinergia inerente ao seu modo de 
funcionamento e natureza de suas ações como uma concreta rede de serviços de saúde, 
com responsabilidades mútuas e ações pactuadas em torno dos interesses dos usuários 
e da coletividade. Ações estas que buscam a integralidade da atenção à saúde, cuja 
articulação com outros setores se coloca como importante dimensão a ser considerada 
(intersetorialidade). 

Ter linhas de cuidado como eixos organizadores e constituintes da formação 
profissional na saúde aponta para a participação dos usuários, estudantes e docentes na 
construção e gestão da rede cuidadora. Participação esta desde a inserção nos territórios 
e no esforço de compreensão do modo de andar a vida dos usuários, assim como nos 
vários pontos da malha organizada, analisando problemas, planejando e vivenciando as 
ações e fluxos de encaminhamento para a produção de cuidados progressivos. Por isso, 
entende-se essa rede como parte do esforço da sociedade na preservação da vida. 

As tendências verificadas em universidades que promoveram transformações na 
formação de profissionais de saúde apontavam que o projeto político-pedagógico dos 
cursos se alinhava às propostas de mudanças no sistema de saúde – ora como crítica ao 
modelo hegemônico, ora como força, em coalizões, para promover transformações, 
sempre atentas à cristalização de determinadas concepções que poderiam se tornar 
anacrônicas frente aos novos conhecimentos e aos novos momentos da sociedade 
contemporânea. Percebe-se, assim, que o processo de transformações não se finda por 
si só, é permanente, desde que concedamos o reconhecimento das demandas, a 
reconfiguração das necessidades apresentadas e a reinscrição das intervenções 
desenhadas. 

O nível de comprometimento dessas iniciativas evolui da participação pontual, 
através de projetos de extensão, ampliação dos cenários de aprendizagem nas disciplinas 
isoladamente, até o desenho político-pedagógico do curso, privilegiando sua completa 
inserção na construção crítica do sistema de saúde. 

É preciso lembrar que a simples adoção de novos cenários de aprendizagem não 
garante a direcionalidade das transformações necessárias à construção de um patamar 
ético-político, assumida como uma alternativa cidadã ao patamar econômico corporativo 
que marca a construção das profissões de saúde. Há uma tendência de se reconstruir 
velhas práticas e concepções em novos cenários, garantindo a reprodução das práticas 
hegemônicas criticadas. 
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No campo da política institucional existem dificuldades no estabelecimento de 
projetos comuns entre universidades e serviços de saúde. Os interesses costumam ser 
diversos e muitas vezes conflitantes, frutos do desconhecimento mútuo e, muitas vezes, 
da disputa de espaços de legitimação junto à população. Como se não bastasse a 
diversidade de interesses, a alternância de correntes políticas na gestão dos serviços e da 
universidade provoca descontinuidades no desenvolvimento de pactos interinstitucionais. 

É comum que o projeto ganhe força em momentos nos quais a mesma corrente 
política (e, às vezes, partidária) ocupa os espaços de gestão de ambas instituições. 
Entretanto, na alternância, dependendo do nível de conflito entre as correntes existentes, 
ocorrem paralisações, renegociações, desmantelamentos, e mesmo, retaliações no 
projeto.  

Observamos que, muitas vezes, quem articula o projeto e medeia as relações 
interinstitucionais é um profissional que atua nas duas instituições. E é capaz de perceber 
e negociar, com legitimidade, os interesses a serem contemplados na pactuação do 
projeto. Essas figuras “híbridas” podem exercer papel muito importante nos momentos de 
ruptura e descontinuidade administrativa, desde que sua “função mediadora” suplante 
uma possível identificação com algum lado em disputa. Normalmente essas pessoas 
exerceram cargos de gestão em ambas instituições e, por características pessoais, 
desenvolvem caminhos conciliadores. 

Gostaríamos de destacar que a “função mediadora” nas negociações 
interinstitucionais deva ser desenvolvida por grupos interessados não de forma ocasional, 
mas como uma competência estratégica, em permanente construção. Essa competência 
pode-se tornar um diferencial importante na sustentabilidade e perenidade de projetos 
interinstitucionais. 

Acumularam-se muitas reflexões sobre a formação de profissionais de saúde em 
redes de cuidado. Entretanto, não julgamos esgotada esta discussão; ao contrário, o 
momento atual, estimulado pelas Diretrizes Curriculares do Conselho Nacional de 
Educação, nos provoca no sentido de aprofundarmos experiências e reflexões sobre o 
tema. Porém, cabe lembrar que não existem “receitas prontas” aplicáveis em qualquer 
situação. 

Devemos tomar estas reflexões como “ferramentas” e “parâmetros” para 
buscarmos estratégias adequadas a cada realidade singular, em que a integralidade em 
saúde se constitui como uma bandeira de lutas da sociedade brasileira, sendo a garantia 
do direito à saúde condição sine qua non para a afirmação da vida em condições dignas e 
justas de sobrevivência.  
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