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1. Resumo: Este estudo analisa algumas práticas de cuidado bem como algumas 

características da política de regulação da assistência à saúde suplementar no que diz respeito 

a algumas mudanças recentes no modelo assistencial praticado no setor. A pesquisa sobre os 

Programas de Promoção e Prevenção na Saúde Suplementar tem uma importância 

fundamental, pois trata de investigar uma tendência mundial de adotar novas modelagens de 

cuidado, para fazer frente aos altos custos de sua produção. Diversas iniciativas têm sido 

adotadas nesse cenário, entre elas a indução pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – 

ANS para implantação de Programas de Promoção e Prevenção pelas empresas privadas de 

planos de saúde, tendo poucos estudos que investigam estes programas no âmbito da saúde 

suplementar. Este sentido de incorporação tecnológica se apresenta, no cenário de produção 

do cuidado, como uma novidade, já que os esforços realizados até o momento, em nível da 

reestruturação produtiva na saúde que ocorre no Brasil, não têm conseguido se deslocar no 

núcleo epistemológico e de práticas que configuram o modelo médico hegemônico, mais 

centrado na produção de procedimentos, do que num modo de produção do cuidado que tem 

por base o atendimento às necessidades reais dos beneficiários, que demandam, além de 

procedimentos, relações acolhedoras e espaços de fala, escuta e troca no ato de cuidar. 

Embora a própria regulação venha realizando ações de avaliação dos programas são 

necessários aprofundamentos na observação destes dispositivos em sua operação micro-

política, bem como os impactos que eles têm produzido no modo de produção do cuidado. Na 

metodologia adotada pelo estudo são utilizadas, basicamente, estratégias qualitativas, sendo 

uma primeira base de dados informada pela ANS que propicia a escolha de uma amostra 

intencional para o estudo qualitativo. São utilizadas três dimensões analíticas combinadas 

com três grandes campos teóricos, o da teoria do poder segundo Foucault, a noção de campo 

científico conforme o pensamento de Pierre Bourdieu e ainda o conceito de Integralidade em 

saúde, amplamente estudado nas últimas décadas. O presente estudo traz importantes 

subsídios para os vários atores e instituições envolvidas na saúde suplementar e nos 

programas, incluindo as equipes de saúde, operadoras, beneficiários, ANS e Ministério da 

Saúde. Demonstra a partir de uma técnica de estudo de caso, com caráter descritivo, algo 

analítico, como operam algumas estratégias de promoção e prevenção em saúde adotadas no 

setor suplementar, busca estabelecer algumas reflexões sobre possíveis tendências rumo a 

novas modelagens de cuidado no setor. Visa, desta forma, contribuir com a formulação, 

execução e avaliação de políticas para a saúde suplementar que incentivem o 

desenvolvimento de práticas de cuidado referenciadas na necessidade social, colaborando com 

a melhoria das ações assistenciais e operativas de todo o setor. 
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2. Abstract: This study examines some care practices as well as some characteristics of the 

regulatory policy of private health care with respect to some recent changes in the healthcare 

model practiced in this sector. Research on the Promotion and Prevention Programs in Health 

Insurance is of fundamental importance, for it to investigate a global trend to adopt new 

models of care, to face the high costs of production. Several initiatives have been adopted in 

this scene, including the induction by the Agência Nacional de Saúde - ANS for the 

implementation of Promotion and Prevention Programs by private health plans, and few 

studies investigating these programs in the health supplement. This sense of technological 

incorporation is presented in the setting of care production, as a novelty, since the efforts 

made so far in terms of productive restructuring in health that occurs in Brazil, have been 

unable to move around the nucleus and epistemological practices that shape the hegemonic 

medical model, focusing on producing more procedures than in a production mode of care 

that is based on meeting the real needs of beneficiaries, who demand, and procedures, cozy 

relationships and areas of speaking, listening and exchange in the act of caring. While the 

regulation itself will performing actions in program evaluation are needed insights on the 

observation of these devices in micro-operation policy and the impacts they have produced in 

production mode of care. In the methodology adopted by the study are used primarily 

qualitative strategies, with a first database that provides ANS informed by the choice of a 

purposive sample for the qualitative study. Three analytical dimensions are used in 

combination with three major theoretical fields, the theory of power by Foucault, the notion of 

scientific field as the thought of Pierre Bourdieu and even the concept of intergality in health, 

widely studied in recent decades. This study provides important insights for the various actors 

and institutions involved in health insurance and programs, including health staff, service 

providers, beneficiaries, ANS and the Ministry of Health demonstrates the technique from a 

case study with a descriptive, something analytical, they operate some strategies for health 

promotion and prevention further adopted in the industry, seeks to establish some thoughts on 

possible trends towards new models of care in the industry. Thus, contributing to the 

formulation, implementation and evaluation of health policies that encourage the further 

development of care practices referenced in social need, contributing to the improvement of 

care and operational actions throughout the industry. 
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3. Introdução:  

 Este projeto de dissertação é fruto do interesse em pesquisar o campo da saúde 

suplementar cujos primeiros passos neste sentido se iniciam ainda na graduação através da 

participação em pesquisas acadêmicas na Universidade Federal Fluminense e de outras 

experiências vivenciadas durante o curso de Medicina, quando por dois anos tive a 

oportunidade de realizar estágio extracurricular na Agência Nacional de Saúde Suplementar – 

ANS, onde tive contato direto com as ações de regulação técnica da ANS sobre a assistência à 

saúde prestada por empresas de planos de saúde, pude participar de árduas discussões entre 

agência reguladora, empresas e beneficiários. Posteriormente ao primeiro estágio 

extracurricular acompanhei por mais seis meses as atividades do gestor técnico e sua equipe 

em operadora de planos de saúde pertencente à modalidade de operação denominada 

autogestão.  

No âmbito da pós-graduação, reaviva-se o desejo em aprofundar esta temática, 

enfatizando a regulação do setor e a compreensão do modelo assistencial hegemônico na 

saúde suplementar bem como os caminhos que podem levá-lo a mudanças no rumo da 

integralidade das ações de cuidado em saúde. Isto fomentou a participação em discussões 

sobre o setor, através de cursos, seminários, apresentando alguns trabalhos em congressos 

regionais, nacionais e um congresso internacional, todos sobre o tema da saúde suplementar, e 

a inserção no meio científico através da participação em pesquisas científicas sobre o tema, a 

última pesquisa proporciona o presente trabalho.   

Naturalmente a inserção no meio científico exige esta aproximação com as práticas de 

investigação, portanto considero importante a participação constante em pesquisas 

acadêmicas. Desta feita, oportunizando a pesquisa Promoção e Prevenção na Saúde 

Suplementar (Edital MCT-CNPq/ANS – Nº 25/2007) na qual participo como pesquisador, 

surge a idéia de um recorte epistemológico que permita alcançar novos objetivos, utilizando 

os dados já coletados e algumas estratégias metodológicas da pesquisa principal, combinadas 

com dimensões analíticas e outros referenciais teórico-metodológicos próprios deste estudo. 

Considerando o universo amostral de empresas de planos de saúde da pesquisa principal 

foram adotados alguns critérios para seleção de um subconjunto para estudo de caso.  

Para este estudo foi proposta metodologia que utiliza, de forma complementar 

estratégias quantitativas e qualitativas. Trata-se de um recorte epistemológico da pesquisa 
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principal, multicêntrica e mais abrangente. Algumas etapas deste estudo foram desenvolvidas 

durante a participação do autor na pesquisa denominada principal, como revisões de literatura 

de temas comuns a ambos os trabalhos e a primeira etapa da seleção da amostra a ser 

estudada. 

O método adotado nesta investigação foi de abordagem qualitativa, inicialmente foi 

obtido um pool de operadoras que informaram, à ANS, realizar ações de promoção e 

prevenção, a partir de dados secundários da própria ANS, em particular a pesquisa 

quantitativa realizada durante o ano de 2008 pela Agência sobre todos os Programas de 

Promoção e Prevenção da saúde suplementar no Brasil. A partir destes dados foram excluídas 

operadoras recentemente estudadas e cujas iniciativas de estratégias assistenciais inovadoras 

já haviam sido estudadas pelos pesquisadores envolvidos. Foram também excluídas muitas 

operadoras que se recusaram a participar da pesquisa, exigindo remodelamento e adaptação da 

amostra em função da redução do espaço amostral.  

Os critérios de seleção da amostra iniciam-se pelo cadastro de programas de promoção 

e prevenção em saúde suplementar junto à ANS, de onde se extraem todas as empresas que 

praticam estas ações com registro destes programas no órgão regulador. A partir daí são 

selecionadas aleatoriamente empresas pertencentes a portes e segmentações de operação 

diferentes, são excluídas da amostra algumas operadoras cujas experiências tenham sido 

recentemente observadas em pesquisas. Outro critério de exclusão foi negação da empresa em 

participar da pesquisa em caráter voluntário. Assim obteve-se um conjunto de operadoras 

interessadas em participar voluntariamente das observações e entrevistas. Deste grupo o autor 

selecionou duas operadoras com portes e modalidades de operação diferentes, aplicando ainda 

o critério de proximidade geográfica facilitando a coleta de dados no campo.   

Uma segunda amostra intencional foi então obtida, utilizando um critério de 

regionalização, isto é, proximidade geográfica com os pesquisadores para facilitar a 

viabilidade das saídas de campo, também foram observadas as características das próprias 

empresas como porte e modalidade de operação, buscando maior representatividade da 

amostra.  

Após aplicação destes critérios para seleção de amostra duas operadoras foram 

selecionadas e concordaram em participar do estudo, sendo uma operadora de pequeno porte, 

representante do segmento de medicina de grupo e outra operadora de médio porte 
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pertencente à categoria de cooperativas. Foram analisadas as experiências das operadoras 

selecionadas no âmbito da promoção da saúde e prevenção das doenças no setor da saúde 

suplementar. 

Para a análise quantitativa, utilizam-se dados em fontes secundárias, tais como os da 

própria ANS, a fim de identificar os programas ou ações de promoção e prevenção das 

operadoras que atuam no setor e coletar informações básicas sobre estes programas. Além 

disso, a seleção inicia-se pelo envio de questionário para os responsáveis pelos programas 

para coleta de informações em fonte primária, com questões referentes aos dados gerais dos 

programas, tais como sua inserção na operadora, os recursos disponíveis, a abrangência do 

programa, entre outras informações. Dos programas investigados nesta primeira estratégia é 

selecionada uma amostra intencional para o estudo qualitativo, os estudos de casos, através do 

qual se pretende analisar experiências significativas no âmbito da promoção da saúde e 

prevenção das doenças e do redesenho dos papéis dos atores no cenário da saúde suplementar. 

Conforme demonstram outras pesquisas, existe um movimento de reestruturação 

produtiva em curso na saúde suplementar, incorporando novos modelos assistenciais, entre 

eles, a atenção domiciliar e a promoção da saúde e prevenção da doença. As novas 

modalidades assistenciais se inserem no campo geral da produção do cuidado, tendo impacto 

sobre seu processo de trabalho. Nesse cenário, observam-se alguns esforços de substituição da 

forma usual de cuidar, entretanto ainda muito centrados nas tecnologias médicas, e na 

instituição hospitalar como espaço privilegiado de intervenção sobre o corpo doente. São os 

modos de produção do cuidado alternativos, como a atenção domiciliar e a implementação de 

práticas sanitárias que visam promover saúde e prevenir as doenças
1
. Nas duas estratégias, a 

principal motivação das operadoras para a organização e a manutenção do funcionamento do 

programa é a redução dos custos do processo produtivo do cuidado, ou custo assistencial. Isto 

se obtém investindo em modos de cuidado menos custosos para determinadas situações 

clínicas e buscando evitar o aparecimento de enfermidades ou o agravamento de uma doença, 

que exigiriam tecnologias mais custosas. Nestas ações estão envolvidos recursos diferentes 

daqueles destinados à atenção médica, tais como os relativos aos comportamentos pessoais, 

que se adequadamente utilizados poderiam reduzir parcialmente a demanda por atenção 

médica, reservando os recursos para satisfazer outras necessidades
2
.  

Observam-se neste contexto algumas iniciativas de reestruturação do modo de cuidar, 

através das práticas de promoção da saúde e prevenção de doenças, que atuam como 
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provocadores de rupturas com o modelo médico-hegemônico, gerando tensionamentos no 

sentido da integralidade do cuidado. Destaca-se ainda o papel da política de regulação do 

setor que tem fomentado, através de suas normatizações, empresas que operam planos e/ou 

seguros de saúde a desenvolverem programas de promoção e prevenção em saúde para seus 

respectivos beneficiários. 

Tendo em vista o presente cenário este trabalho se propõe a observar, a partir de 

indicadores e casos selecionados, as características gerais dos programas desenvolvidos, 

alguns efeitos produzidos por esses dispositivos e seu potencial para induzir práticas de 

cuidado mais norteadas pela integralidade.  Sobretudo a adoção de novas práticas de cuidado, 

envolvendo predominantemente tecnologias leve-duras e leves, como o conhecimento clínico, 

no primeiro caso, e aquelas relacionadas com processos produtivos mais relacionais, como no 

caso das segundas
3
. Estas reestruturações do ato de cuidar em saúde, sem dúvida contribuem 

sobremaneira para superação do modelo médico-hegemônico, cujos equívocos demonstram 

diariamente a necessidade de construção de alternativas.  

O estudo está fundamentado no conhecimento das características do “modo de 

produção do cuidado” da saúde suplementar, seus contornos com vistas à integralidade, 

realizado a partir do processo de incorporação das ações de promoção da saúde e da 

prevenção das doenças e portanto, da redefinição dos papéis dos atores neste cenário, ações 

programáticas que poderiam ser também compreendidas como dispositivos biopolíticos
4
. Ou 

seja, entendidos como campos de correlações de força onde são postas em operação um 

conjunto determinado de tecnologias e de práticas sanitárias em que não há exterioridade 

entre técnicas de saber e estratégias de poder. Biopolítico porque se trata de um dispositivo 

cuja finalidade é “fazer viver e deixar morrer”, em outras palavras, produzir a vida ou formas 

de vida determinadas, num processo generalizado de politização da vida
5
, combinando 

tecnologias de disciplina – centradas no corpo individual – e tecnologias de segurança – 

dirigidas às populações. Nos dois casos, trata-se de tecnologias do corpo, sendo no primeiro 

caso, “tecnologia em que o corpo é individualizado como organismo dotado de capacidades” 

e, no segundo, “tecnologia em que os corpos são recolocados nos processos biológicos de 

conjunto”, representados pela espécie humana conforme Foucault
5
. 

As práticas de promoção da saúde e prevenção da doença assumem, na saúde 

suplementar, características que permitem a manipulação pelos mecanismos de mercado, com 

vistas ao consumo privado
6,7

. Assim, possivelmente predomina, no modo de operação deste 
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dispositivo na saúde suplementar, as práticas centradas no corpo individual, no interior 

daquilo que Foucault denomina tecnologias do eu ou cuidado de si
8
.   

 Este estudo consiste em recorte epistemológico do projeto de pesquisa intitulado 

Promoção e prevenção na saúde suplementar, coordenado pelo Professor Carlos Dimas 

Ribeiro, cujo financiamento já se encontra aprovado conforme Edital MCT- CNPq/ANS – Nº 

25/2007 - Seleção pública de propostas para apoio às atividades de fomento à pesquisa, 

desenvolvimento tecnológico e inovação em Saúde Suplementar. Deste modo a infra-estrutura 

e equipe técnica da pesquisa servem de apoio ao desenvolvimento deste estudo. Sendo assim 

não se fez necessário qualquer outro tipo de financiamento ao desenvolvimento do projeto.  

Nesta perspectiva, são analisados estes dispositivos biopolíticos da Promoção e 

Prevenção na Saúde, considerando-se ainda as abordagens teórico-metodológicas e as 

dimensões analíticas propostas para este estudo. 

 

4. Objetivos:  

4.1 Objetivo geral:  

Estudar as práticas de Promoção e Prevenção em Saúde no setor suplementar, tendo 

como eixo analítico o princípio da integralidade das ações de cuidado.     

4.2 Objetivos específicos:  

- Compreender o conceito de modelo assistencial e como é praticado no setor 

suplementar;  

- Conhecer aspectos gerais da política de regulação pública sobre a assistência à saúde 

pelo setor suplementar. 

- Entender o princípio da integralidade e seus preceitos no âmbito da saúde suplementar. 

-  Conhecer algumas práticas de promoção e prevenção em saúde do setor suplementar, 

buscando estabelecer aproximações e/ou afastamentos com o conceito de integralidade do 

cuidado.  
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5. Revisão de literatura 

5.1 Política de regulação 

O termo regulação surge na história da política de saúde brasileira bem antes do 

surgimento da própria ANS, quando já se discutia em nível de governo a necessidade de 

normatizar a operação do setor privado de assistência à saúde no país. Ao permitir a atuação 

da iniciativa privada no setor de saúde a Constituição de 1988
9
 deixa lacunas importantes no 

que tange a regras a serem seguidas pelas empresas que desejem atuar neste mercado, embora 

ali tenham sido depositadas as primeiras referências ao termo quando no seu artigo 197 

caracterizam-se pela relevância pública, as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder 

público regulamentar, controlar e fiscalizar sua execução
9
.  

Pela etmologia da palavra, o vocábulo ‘regulação’ tem origem no latim regulare e está 

relacionado a alguns significados, como observa Ferreira, 1999 apud Magalhães Jr e Santos, 

2008
10

.  

“sujeitar regras, dirigir, regrar; encaminhar conforme lei; esclarecer e facilitar por 

meio de disposições; regulamentar; estabelecer regras para; regularizar; estabelecer ordem; 

parcimônia; acertar, ajustar; (...)” e assim poderíamos citar mais alguns significados presentes 

em dicionários e glossários
10

. 

Surge dessa definição a idéia de que regular é fazer com que determinado ator social 

atue mediante regras ou leis estabelecidas. Todavia, o termo regulação tem sido utilizado na 

saúde com diversos significados, mesmo no âmbito do Ministério da Saúde o que dificulta a 

criação de uma política nacional de regulação já que assim dificilmente se encontra uma 

unidade conceitual.  

Segundo D’Inntignano e Ulman, 2001 apud Magalhães Jr & Santos, 2008
10

 as 

políticas de regulação são analisadas a partir da necessidade de alcançar um equilíbrio entre 

os seguintes objetivos: “realismo macroeconômico, impondo cobertura de despesas por 

receitas sem prejuízo ao emprego e à produção; eficiência microeconômica, exigindo um 

nível satisfatório de prestação de serviços; e equidade social, que propicia acesso aos cuidados 

e repartição equitativa dos meios”
10

. 
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 No Brasil o termo surge na década de noventa, ainda durante os movimentos de 

municipalização da saúde que exigiam maior controle dos entes federativos sobre as práticas 

de cuidado desempenhadas no campo da saúde. 

 Para melhor compreensão pode-se dividir, didaticamente, a regulação em dois grandes 

blocos: o da macro e da micro-regulação. O primeiro trata de assuntos mais estratégicos e 

gerais da política de saúde orientando um funcionamento mais geral do sistema de saúde, 

porém com impactos diretos sobre a assistência propriamente dita. A micro-regulação pode 

ser entendida como uma tradução da macro-regulação na operação cotidiana do sistema, neste 

sentido também poderia ser denominada regulação assistencial. 

 Pode-se entender a regulação, em síntese, como uma capacidade de intervenção sobre 

os processos de prestação de serviços, alterando ou mesmo orientando sua execução. 

 No campo da saúde suplementar, embora seja recente a discussão da regulação, 

conforme demonstrado pelos marcos históricos apresentados adiante, a aplicação do termo se 

dá pelos diferentes atores envolvidos no cenário. É o que nos mostra a figura 1 proposta por 

Cecílio
11

.  

 

 A questão fundamental a ser discutida é qual padrão de regulação deve ser adotado a 

fim de garantir e organizar o acesso dos beneficiários aos diferentes serviços oferecidos e 

ainda, a partir de que moldes regulatórios serão possíveis mudanças nas práticas assistenciais 

do setor a fim de caminhar na direção das ações que tenham como princípio a integralidade 

das do cuidado. 

 

 

Consumi
dores/ 

Beneficiá
rios 

ANS 

Campo A: Regulação da Regulação 

Campo B: Auto-regulação operativa 

Figura 1 – A cartografia do campo regulatório da ANS 

Prestador
es 

Operador
as 

Fonte: Cecílio (2003)
11

 

1 

2 3 
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5.2 O Modelo Assistencial hegemônico na saúde suplementar 

As discussões sobre modelos assistenciais em saúde desenvolvem-se de modo 

expressivo a partir dos anos setenta, sobretudo pela crítica elaborada à organização da saúde 

no Brasil e pela ampliação do conceito de saúde, promovidas pelo Movimento pela Reforma 

Sanitária. Diversos autores vêm discutindo sob as mais variadas perspectivas os Modelos 

Assistenciais em Saúde, seja partindo da observação histórica do caso brasileiro ou da 

comparação com experiências internacionais.  

Quanto ao conceito de modelo vejamos o que nos dizem Silva Júnior
12

 e Merhy
13

. 

“O modelo assistencial diz respeito ao modo como são organizadas, em uma dada 

sociedade, as ações de atenção à saúde, envolvendo os aspectos tecnológicos e 

assistenciais. Ou seja, é uma forma de organização e articulação entre os diversos 

recursos físicos, tecnológicos e humanos disponíveis para enfrentar e resolver os 

problemas de saúde de uma coletividade
12

.” 

 

“O tema de qualquer modelo de atenção à saúde faz referência não a programas, 

mas ao modo de se construir a gestão de processos políticos, organizacionais e de 

trabalho que estejam comprometidos com a produção dos atos de cuidar do indivíduo, do 

coletivo, do social, dos meios, das coisas e dos lugares. E isto sempre será uma tarefa 

tecnológica, comprometida com necessidades enquanto valores de uso, enquanto 

utilidades para indivíduos e grupos
13

.” 

Diversos Modelos Assistenciais têm sido construídos historicamente no Brasil. Tanto 

na esfera pública quanto na esfera privada têm ocorrido disputas político-ideológicas que 

influenciam diretamente a formulação e a execução das políticas sociais e, por conseguinte, da 

política de saúde no país. Este debate subsidia parte deste estudo e dadas a especificidade e 

extensão do assunto e ainda por não se tratar de objeto principal de observação deste estudo, 

indico para melhor compreensão desse panorama, a título de abordagem inicial – Silva Júnior, 

AG; Alves, CA. Modelos Assistenciais em Saúde: desafios e perspectivas. (2007)
12

, para uma 

discussão mais aprofundada recomendo – Silva Júnior, AG; Modelos Tecnoassistenciais: o 

debate no campo da saúde coletiva. (1998) Ed. Hucitec
14

.  



 13 

Com o advento do SUS diversas propostas assistenciais pautadas pela descentralização 

e reorganização da atenção básica têm sido lançadas. Apesar dos normativos legais e 

constitucionais já apontarem para a universalização do acesso, ampliação do conceito de 

saúde e para a construção de um modelo pautado na produção do cuidado, por equipes 

multiprofissionais, onde as relações interpessoais sejam construídas a partir do acolhimento, 

do vínculo e da responsabilização, o modelo hegemônico ainda se caracteriza pela dificuldade 

do acesso, pela produção de um cuidado fragmentado, centrado na figura do médico, pouco 

resolutivo e ineficaz na continuidade da atenção.  

As discussões sobre o setor suplementar da saúde são recentes, o debate sobre o setor e 

seus desdobramentos ainda é segundo Malta
15

 “muito incipiente no país”. Isto pode ser 

explicado tanto pela ausência de informações estruturadas quanto pela novidade do campo e 

escassez de produção científica. Entretanto estes são desafios que vêm sendo gradativamente 

superados.  

A criação da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, pela lei 9.961 de 

2000
16

, marcou o início de uma nova etapa de regulamentação do setor, que até então 

privilegiava aspectos econômicos em detrimento da assistência à saúde. Entretanto, a criação 

de uma Agência Reguladora e o estabelecimento de novas regras para a operação do mercado, 

per se, não foram capazes de induzir transformações profundas no modo de organização da 

assistência no setor privado. Ademais cabe ressaltar que o crescimento do setor privado da 

saúde como atividade econômica se deu por mais de quarenta anos sem qualquer perspectiva 

de regulação por parte do Estado brasileiro. Temos por fim um modelo de assistência médico-

hegemônico, liberal e privatista, conforme nos diz Malta: 

“O modelo comumente praticado na saúde em geral e na suplementar, em 

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

predominando a desarticulação e as inúmeras queixas dos usuários. Para a superação 

desse cenário impõe-se um novo referencial, assentado no compromisso ético com a vida, 

com a promoção e a recuperação da saúde. Nesse sentido discutimos a importância de 

abordar a assistência de forma integrada, articulando-se todos os passos na produção do 

cuidado e no restabelecimento da saúde
15

.” 

A partir de 2003, com o governo Lula, a ANS têm adotado estratégias que buscam 

intervir para além do modo “econômico” de operação do mercado produzindo incentivos às 
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mudanças do modelo de atenção da saúde suplementar e ao redesenho dos papéis de todos os 

atores envolvidos neste cenário. Com os programas de Promoção da Saúde e Prevenção de 

Doenças no Setor de Saúde Suplementar, a ANS busca incentivar a melhoria sistemática da 

atenção à saúde. O objetivo, segundo a Agência, “é incentivar as operadoras de planos de 

saúde a atuarem como gestoras de saúde, prevenindo e recuperando a saúde dos seus 

beneficiários; estimular os profissionais de saúde e prestadores de serviços em geral a um 

atendimento integral ao beneficiário e conscientizá-lo a desenvolver consciência sanitária para 

prevenção de doenças e promoção da própria saúde e a de sua família” (ANS, 2004). 

 

5.3 Promoção e prevenção em saúde 

5.3.1 Contexto geral 

A adoção de políticas de promoção da saúde e de prevenção de riscos e doenças vem 

sendo discutida no âmbito dos serviços assistenciais de forma mais sistemática a partir dos 

anos 1970, provocada pelas formulações desenvolvidas no Canadá e depois amplamente 

difundidas pela Organização Mundial da Saúde
18

. 

Como alguns dos determinantes para adoção destas práticas podemos citar o 

esgotamento do modelo biomédico associado às mudanças do perfil epidemiológico e 

demográfico das populações
19

. 

Essas diretrizes políticas têm sido fortemente subsidiadas pela ferramenta da 

epidemiologia e ganharam vasto campo de ação na gestão dos sistemas de saúde nas últimas 

décadas. Nos sistemas públicos, têm sido amplamente discutidas e implementadas, porém isto 

não ocorria na saúde suplementar. Esta, tradicionalmente direcionada pela assistência médica 

propriamente dita e com predominância das tecnologias duras e leve-duras no 

desenvolvimento de seus projetos terapêuticos, atuou sempre com modelos de alta densidade 

prescritiva e menos educativa, de prioridade para a ação curativa em detrimento da prevenção 

das doenças e agravos. 

Mais recentemente devido à elevação dos custos assistenciais e também pela regulação 

da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS tem ocorrido uma tendência, no setor, em 

utilizar as ações de promoção e prevenção como recursos assistenciais e até mesmo de 
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propaganda e marketing dos cuidados que as operadoras oferecem
15

.
 
Essa tendência tem 

ganhado espaço na medida em que as operadoras vêm reconhecendo que o campo da 

promoção e prevenção oferece cuidado eficaz e ao mesmo tempo custos assistenciais mais 

baixos
16

. 

Neste contexto vale relembrar que esta tendência se alinha a um processo mais amplo 

denominado “reestruturação produtiva”, descrito inicialmente como um processo de mudança 

desencadeado pela incorporação tecnológica na saúde
20

. Essa reestruturação foi se 

demonstrando como algo que incorpora também a dimensão relacional do trabalho, seja em 

processos individuais ou coletivos. Por outro lado, a reestruturação produtiva não significa 

obrigatoriamente uma inversão tecnológica, predominando as usuais tecnologias (duras e 

leve-duras) utilizadas no processo produtivo da saúde. A reestruturação produtiva gera 

mudanças, mas não necessariamente produz uma ruptura com o modelo médico hegemônico, 

ou seja, o processo de trabalho pode ainda continuar centrado numa lógica instrumental
21

. 

Um questionamento pertinente e relevante no contexto deste estudo é: As políticas de 

promoção de saúde e prevenção de doenças significam uma reestruturação produtiva no setor? 

A questão só pode ser respondida através da análise dos processos de trabalho e suas 

tecnologias, relações e resultados.  

Algumas propostas de ênfase na promoção de saúde e prevenção de doenças 

encontram seus fundamentos na reestruturação do setor saúde norte-americano, promovido 

pelo Managed Care (Atenção Gerenciada), que introduz aspectos racionalizadores baseados 

em critérios de eficiência e eficácia clínica que visam a impactos principalmente nos custos 

assistenciais
22,23,24

. Destacam-se entre estas práticas a adoção de protocolos clínicos de 

investigação diagnóstica e tratamento; o gerenciamento de doenças de impacto econômico 

elevado; o gerenciamento de casos de assistência complexa; o monitoramento de fatores de 

riscos à saúde em populações selecionadas e outros. Suas efetividades têm sido demonstradas 

no sentido da redução de custos e da diminuição da incidência de agravos
25

. 

Quando essas práticas ocorrem desarticuladas de práticas de humanização e 

investimentos em mudanças nos padrões relacionais entre profissionais de saúde e usuários ou 

dos profissionais entre si, não provocam mudanças na qualidade do atendimento às 

necessidades dos usuários. Prevalece deste modo, o foco nas doenças, a fragmentação do 
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cuidado e a incapacidade de lidar com o sofrimento humano, sendo este último responsável 

por grande parte das procuras aos serviços de saúde. 

Também merecem observação as práticas destinadas à articulação e integração de 

fluxos assistenciais entre profissionais ou serviços, formais e informais, que assegurem ou não 

a continuidade do cuidado, componente fundamental para a Integralidade
12

. 

Essa preocupação com a articulação dos recursos assistenciais se sustenta pela 

transição epidemiológica e demográfica, responsável pelo aumento da prevalência das 

doenças crônico-degenerativas.  

Em estudos que buscaram aprofundar a observação das linhas de cuidado oferecidas 

por operadoras e prestadores no estado do Rio de Janeiro, verificou-se que mesmo nos casos 

em que as referências médicas tradicionais apontavam como estratégias prioritárias as ações 

de promoção e prevenção, como no caso das neoplasias, tais ações não eram postas em 

prática
26

. 

Em análises prioritariamente econômicas do sistema de saúde americano como as de 

Porter e Teisberg
27

, fica demonstrada a irracionalidade do setor. Os autores apresentam como 

alternativas de solução a articulação e integração dos prestadores, a priorização do 

beneficiário e um olhar mais atento aos resultados das ações sobre sua saúde, o que tem 

garantido crescimento destas ações no mercado a partir de uma lógica de vantagem 

concorrencial, apresentadas como diferencial de mercado. 

As críticas auferidas pelo Movimento Sanitário durante décadas agora encontram 

apoio na lógica e na racionalidade de mercado do sistema capitalista.  

Oferecer redes mais articuladas de cuidados, que sejam pautadas pelas singularidades 

e autonomia dos sujeitos, priorizadas epidemiologicamente, é o maior desafio para a 

modelagem assistencial do setor saúde como um todo, no público e no privado. Algumas 

apostas para melhores resultados mantendo custos suportáveis podem ser resumidas na 

priorização do uso de tecnologias leves, que possibilitem a melhor escuta aos sofrimentos 

ampliando a capacidade clinica e melhorando as escolhas, inclusive da utilização das 

tecnologias duras e leve-duras; no estabelecimento de vínculos responsáveis e numa 

competente coordenação dos cuidados em redes articuladas. 
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Neste contexto da Promoção e Prevenção as contribuições trazidas por Carvalho
28

 

parecem interessantes e merecem destaque, sobretudo quanto à noção de “empowerment”, 

conceito que para o autor faz parte do eixo central das práticas de Promoção e Prevenção em 

Saúde. Na dificuldade de encontrar um termo que traduza a noção emancipatória em 

diferentes sentidos (psicológico, comunitário e na educação para a saúde) e diante da 

inexistência de um termo “empoderamento” na língua portuguesa, o autor prefere utilizar o 

termo “empowerment”, basicamente em dois sentidos o psicológico como um sentimento de 

maior controle sobre a própria vida, de onde deriva a formulação de que as estratégias de 

Promoção e Prevenção devem ser norteadas pelo objetivo de fortalecer a auto-estima e a 

capacidade de adaptação ao meio e o comunitário como elemento de politização das 

estratégias do que chama “Nova Promoção à Saúde
28

.” 

Nas contribuições do “empowerment” comunitário às ações de educação em saúde 

bebendo ainda do referencial teórico de Paulo Freire busca-se uma ruptura do poder sobre o 

outro substituindo-o pelo poder com o outro, ampliando o debate e a discussão das ideias na 

busca por soluções para os problemas cotidianos da vida social
28

.
 
 

Por fim o conceito para o autor pode ser tomado como ferramenta importante no apoio 

aos novos modos de fazer em saúde, pois a partir do “empowerment” comunitário o usuário 

pode deixar o papel suplicante de beneficiário do serviço passando a portador de direitos e co-

gestor da organização, execução e controle dos serviços por ele utilizados. É importante 

lembrar que o autor adverte sobre a ambiguidade e possibilidade do uso do conceito para 

finalidades distintas e opostas, desde uma concepção mais libertaria do fazer, às justificativas 

ideológicas para privatização e “desregulamentação” dos serviços de saúde. Um exemplo 

deste uso é a aplicação do discurso do “empowerment” por empresas do setor econômico-

financeiro que criam a falsa expectativa num modelo de processo de trabalho mais horizontal 

e com mais autonomia do trabalhador, reproduzindo por fim a lógica do modelo hegemônico 

do campo financeiro, neoliberal.  

No âmbito da saúde suplementar brasileira a indução de práticas de promoção e 

prevenção vem colhendo bons frutos na ampliação do debate junto às operadoras e aos 

prestadores. A incorporação de ações programáticas vem aumentando, e sem dúvidas notam-

se algumas tendências a uma possível reestruturação produtiva com mudanças consideráveis 

nos processos de trabalho. 
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5.3.2 Promoção e prevenção na saúde suplementar 

A indução dos programas de promoção e prevenção vem sendo implementada desde o 

ano de 2004, quando a ANS promoveu o I Seminário Nacional de Promoção da Saúde e 

Prevenção de Riscos e doenças na Saúde Suplementar. 

A regulação até então, bem como parcela importante das operadoras de planos de 

saúde se voltava apenas para as questões econômico-financeiras e não realizava ações de 

promoção e prevenção.  

Em estudos preliminares realizados pela própria ANS, através de requerimentos de 

informações enviados a operadoras que dispunham de programas de promoção em saúde, os 

programas avaliados apresentavam como principais problemas, a baixa abrangência e 

cobertura, com pequeno número de usuários aderidos; baixa consistência técnica dos 

programas; ausência de monitoramento e avaliação das ações oferecidas; e carência de 

medidas que garantissem a sustentabilidade das ações. 

Esses resultados foram discutidos com as operadoras de planos privados de assistência 

à saúde durante o II Seminário Nacional de Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças na 

Saúde Suplementar, realizado no ano seguinte - 2005. 

Outra estratégia adotada pela ANS foi a elaboração de publicações específicas como o 

Manual Técnico de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças na Saúde 

Suplementar. A publicação foi lançada no III Seminário Nacional de Promoção da Saúde e 

Prevenção de Riscos e Doenças na Saúde Suplementar, em 2006. Uma 2a edição do Manual 

foi lançada no IV Seminário Nacional de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e 

Doenças na Saúde Suplementar em 2007. O IV Seminário trouxe à tona questões relevantes e 

pertinentes na ocasião para debate com as operadoras e outros agentes do mercado como a 

Gestão de Tecnologias e Incentivo ao Parto Normal.  

Estas estratégias visaram estimular mudanças no modelo hegemônico de atenção à 

saúde no setor, a partir da oferta de suporte teórico e técnico, a fim de que as empresas de 

planos de saúde pudessem organizar de forma mais qualificada as ações de promoção e o 

planejamento de suas ações específicas. 
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A temática da promoção da saúde e prevenção de doenças está sendo gradualmente 

incorporada às ações estratégicas das operadoras. O número de operadoras que desenvolvem 

programas vem crescendo, segundo dados da Agência, representando um resultado 

significativo, sobretudo considerando que a introdução do tema é recente num setor que até 

então se preocupava meramente com a dimensão econômica, leia-se com o pagamento de 

contas - procedimentos realizados.  

 Em 2008 a ANS solicitou a todas as operadoras de planos privados de assistência à 

saúde, com cadastro ativo na agência, que respondessem a um questionário sobre a realização 

de programas de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças.  

As estratégias realizadas pela ANS têm levado as operadoras à discussão do tema, à 

organização de seminários, à capacitação de sua equipe e à apropriação dos conceitos 

epidemiológicos e de protocolos clínicos referentes aos programas de promoção da saúde e 

prevenção de riscos e doenças
29

.  

No período de 2008 até os dias atuais a ANS e todos os atores envolvidos com as 

praticas de cuidado em saúde no setor suplementar vêm discutindo e aprimorando os debates 

sobre a política de promoção da saúde e prevenção de doenças no setor, vários seminários, 

encontros e um manual de orientações para as operadoras que visem criar programas de 

promoção e prevenção foram realizados e ainda foram estabelecidas algumas instruções 

normativas que visam avaliar os programas, através de seus indicadores e resultados. 

Estes esforços tendem a proporcionar um aumento na quantidade de beneficiários que 

participam dessas ações, contribuindo para a qualificação da atenção à saúde no setor 

suplementar e para a melhoria das condições de saúde da população brasileira. 

 

5.4 O campo das idéias que instrumentalizam as reformas do modelo assistencial da saúde 

suplementar 

 Utilizando o conceito de campo desenvolvido por Bourdieu
30 

observa-se no setor 

suplementar, uma disputa de algumas correntes teóricas de intervenção tecno-política sobre as 

práticas assistenciais e de gestão do campo da saúde suplementar.  
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Considero o pólo dominante, como aquele instrumentalizado pelo velho modelo 

médico-hegemônico, fundamentado no conhecimento biomédico, procedimento-centrado, 

caracterizado, portanto, pela fragmentação do cuidado e pela desarticulação das redes 

assistenciais.  

Observa-se na constituição do pólo contra-hegemônico uma divisão também de forma 

polar, onde num extremo situam-se as correntes fundamentadas na integralidade do cuidado e 

na saúde como direito e no outro extremo as intervenções fundamentadas na “atenção 

gerenciada” americana, baseadas no compartilhamento de riscos e na redução dos custos 

assistenciais e operacionais.  

Essa divisão simplista tem apenas um caráter didático, pois na verdade há uma grande 

área de convergência em métodos, situada entre as duas correntes, constituindo inúmeros 

matizes, mesmo que ideologicamente seja possível marcar as diferenças entre as mesmas.  

 A corrente fundamentada pela integralidade vem sendo liderada pelo segmento das 

autogestões que possui em seu microcosmo uma grande similaridade com o SUS já que estas 

empresas tem caráter de bem público, estão calcadas na defesa da corporação e sobretudo, não 

tem finalidade lucrativa buscando meramente alcançar o equilíbrio econômico a fim de 

garantir melhorias na qualidade assistencial. Vale lembrar ainda que nesta segmentação 

alguns diretores são escolhidos pelos trabalhadores ou até mesmo oriundos desta categoria. 

 A segunda corrente tem como principal expoente o conjunto de operadoras ditas “de 

mercado” com caráter lucrativo, incluídas aí não só as empresas de medicina de grupo (que 

hoje abrem capital em bolsas de valores, como quaisquer empresas do mercado econômico) e 

ainda as cooperativas que surgiram com um discurso diferenciado, mas foram capturadas pela 

lógica do capital financeiro. As empresas que conformam esta corrente visam uma 

modernidade gerencial e tecnológica, neste caso referindo-nos às tecnologias duras e leve-

duras, recentemente instrumentalizadas pelos estudos de Porter e Teisberg
27

. 

Não é objeto do estudo aprofundar as discussões sobre estas correntes e suas disputas, 

a intenção é subsidiar as análises, a partir desta breve ilustração, de como atuam os diferentes 

atores sociais no campo e a correlação de forças colocada no cenário observado a fim de 

melhor compreender como podem se dar as mudanças no modo de produção do cuidado no 

setor suplementar. 
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5.5 A Saúde Suplementar sob a ótica da integralidade  

Para melhor compreensão das temáticas inerentes ao campo onde se insere esta 

dissertação é necessário o debate sobre a Integralidade na Política de Saúde no Brasil, 

refletindo sobre seus sentidos no âmbito da Saúde Suplementar. Dada a extensão do assunto 

podemos tomar emprestada a reflexão de outro estudo sobre a integralidade realizado por 

Pinheiro e Silva Júnior: “Não pretendemos esgotar o assunto, mas mapear questões 

importantes que observamos em estudos nossos sobre o setor e que merecem 

aprofundamento
31

.”
 

A compreensão ampliada de Integralidade permitiu avançar para além dos sentidos 

tradicionais apontados por Mattos
32

 projetando-a como uma Imagem-Objetivo na construção 

da política e das práticas de saúde, indissociável da Equidade e da Universalidade, associada 

fortemente, portanto, à noção de Direito de Cidadania
33,34

.  

É necessário visar, compartilhando a opinião destes autores, práticas sociais que 

permitam compreender as necessidades de saúde da população, em seus contextos diversos, 

nas dimensões individual e coletiva. Compreensão esta que possa mediar os conhecimentos, 

as práticas e as tecnologias na oferta articulada de ações de saúde mais adequadas à solução 

das necessidades apontadas. 

Portanto, Integralidade pressupõe diálogo entre os vários atores da sociedade brasileira 

na produção da saúde sem esquecer a luta por diminuir a assimetria nas relações de poder 

estabelecidas entre esses atores. 

Por outro lado, observa-se que a mesma Constituição que aponta a Integralidade como 

diretriz no sistema público também abre a possibilidade, no seu Artigo 199, do segmento 

privado operar no setor de maneira suplementar, demandando a regulação do Estado devido à 

relevância pública atribuída à saúde (artigo 197). Entende-se que esta fala trata de um sistema 

único que tem um segmento privado de caráter suplementar, regulado pelo interesse público e 

que tem como pressuposto a idéia de uma Integralidade garantida por um contrato entre as 

partes. Dessa maneira, é possível dizer que esse contrato passou a ser um dos alvos principais 

da regulação do setor suplementar.  

Olhando atentamente para este cenário, é natural questionar se na prática a 

contratualização entre as partes dá conta de garantir o conceito de Integralidade na amplitude 
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em que o tema é discutido no Sistema Único de Saúde. Ou, considerando a negativa, quais 

seriam as forças tensionadoras dessa ampliação/redução da Integralidade na saúde 

suplementar?  

Ao debruçar-se sobre o campo de forças da política da Saúde Suplementar é possível 

tecer alguns comentários sobre indícios e limites do preceito da Integralidade no setor 

privado. 

 

5.5.1 O preceito da integralidade na saúde suplementar 

Imbuídos de algumas reflexões sobre a Integralidade das ações de saúde e, sobretudo, 

como ela se materializa no setor público, é pertinente agora discutir alguns mecanismos de 

sua concretização na saúde suplementar.  

Nesse âmbito, a Integralidade é compreendida geralmente como um conjunto de ações 

e serviços que são garantidos por leis e normas de operação na oferta de produtos - os planos 

e seguros de assistência à saúde. Ao adquirir como um produto de mercado, algo que é 

garantido na constituição como direito universal, o usuário passa a ter direito a uma série de 

ações e serviços listados em contrato. Mas como é possível garantir que essa prestação de 

serviços seja balizada pelo princípio da Integralidade? Ora, é neste contexto que os 

dispositivos legais e normativos, apresentados sucintamente, contribuem seja de forma 

indutiva ou coercitiva para o estabelecimento de regras mínimas de operação às quais se 

sujeitam as empresas que desejam participar deste mercado como provedoras da assistência à 

saúde. Talvez seja esse o significado mais facilmente identificado e utilizado no setor privado 

para garantir uma suposta Integralidade das ações de cuidado. Ou seja, a contratação de um 

plano ou seguro de saúde comporta o direito à assistência a um dado conjunto de doenças 

(referenciado na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas relacionados 

com a Saúde – CID) sobre as quais se pode intervir por meio de um Rol (definido) de 

procedimentos. 

Mesmo antes da criação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) o Estado 

se fez presente na regulação ao intervir nessa questão assistencial. Houve uma intensa 

movimentação política no Congresso Nacional em 1997 a fim de garantir a cobertura de itens 

que favoreciam o cuidado integral. Por exemplo, ao citar a lei 9.656 de 1998
35

, entendida 
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como marco inicial do processo de regulação pública do setor privado observam-se algumas 

assertivas que apontam para a Integralidade, vejamos: 

 “Art. 1
o
 (3º parágrafo) A assistência que alude o caput desse artigo compreende 

todas as ações necessárias a prevenção da doença e recuperação, à manutenção e 

reabilitação da saúde observados os termos da lei e o contrato firmado entre as 

partes
35

.”  

Quando a mesma lei no seu artigo 10 institui o denominado plano referência de 

comercialização obrigatória, percebe-se uma contraposição veemente aos produtos existentes 

até aquele momento, procurando mais uma vez estabelecer uma cobertura assistencial 

tendendo à Integralidade das ações conforme observado no trecho selecionado a seguir: 

“Art. 10
o
...compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, 

com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária 

a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística 

Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização 

Mundial de Saúde
35

...”  

Portanto, é lógico perceber que os instrumentos legais deram formato ao que deveria 

ser oferecido como cobertura padrão ou referência, leia-se toda a CID. Torna-se importante 

recordar que havia na época a exclusão, legalmente permitida, de cobertura assistencial a 

determinados grupos de doenças ou de procedimentos nos contratos firmados, bem como o 

rompimento unilateral dos contratos, neste caso por interesse das empresas quando os 

mesmos deixassem de ser “lucrativos”. Em resposta a essa inconsistência, a lei fixou além do 

conjunto de doenças e agravos a serem tratados, o Rol de procedimentos médicos e 

odontológicos de cobertura obrigatória pelas empresas. 

Em seguida, ratificando a necessidade da regulação pública e ainda do 

acompanhamento das atividades do setor, foi criado o órgão responsável por regular, 

normatizar, controlar e fiscalizar as atividades que garantam a assistência suplementar à saúde 

no Brasil. A Lei nº 9.961 de 2000
36

, instituiu a Agência Nacional de Saúde Suplementar 

(ANS) e determinou ainda suas competências conforme nos mostram os trechos destacados 

adiante:  
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“Art. 3
o
 - A ANS terá por finalidade institucional promover a defesa do interesse 

público na assistência suplementar à saúde, regulando as operadoras setoriais, 

inclusive quanto as suas relações com prestadores e consumidores, contribuindo para 

o desenvolvimento das ações de saúde no País
36

.”
 
 

Compete à ANS, segundo o artigo 4º da mesma lei: 

 I - propor políticas e diretrizes gerais ao Conselho Nacional de Saúde Suplementar - 

CONSU para a regulação do setor de saúde suplementar;  

 II - estabelecer as características gerais dos instrumentos contratuais utilizados na 

atividade das operadoras; 

III - elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde, que constituirão referência 

básica para os fins do disposto na Lei n
o
 9.656, de 3 de junho de 1998, e suas 

excepcionalidades; 

IV - fixar critérios para os procedimentos de credenciamento e descredenciamento de 

prestadores de serviço às operadoras; 

V - estabelecer parâmetros e indicadores de qualidade e de cobertura em assistência 

à saúde para os serviços próprios e de terceiros oferecidos pelas operadoras (...);
36

 

Considero que está nestas leis o primeiro esboço de Integralidade para a saúde privada. 

Esta primeira referência dá idéia de um contrato amplo (padrão) contemplando as doenças e 

agravos em saúde previstas na CID e ainda um rol de procedimentos e eventos. Neste 

momento o leitor questiona se estas prerrogativas fazem alusão ao conceito de Integralidade 

norteador do SUS já discutidos na primeira parte deste texto? Entendo que sim, entretanto 

fomento a discussão a partir de algumas analogias, isto é, em que medida a Integralidade 

tradicionalmente estudada e desenvolvida pelo setor público é contemplada ou representada 

no âmbito do privado. Parece-me que o conceito de Integralidade perseguido ao longo de toda 

a luta do movimento sanitário, entendida como prática social, de fato é bastante amplo e que 

na legislação da saúde suplementar são dados limites, contornos entendidos até o momento 

como Integralidade. 
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Vem sendo instituída uma política mais focada na regulação pública que tensiona a 

operação do setor nos rumos da Integralidade, porém ainda são verificadas limitações. Será 

visto adiante no texto como se dão essas relações e os papéis que jogam os diferentes atores 

no campo suplementar, tensionando os limites da Integralidade em diferentes sentidos, ora 

buscando ampliá-los, ora pretendendo reduzi-los. Deixo esse debate para o próximo momento 

do texto já que ainda se fazem necessários alguns apontamentos sobre os limites jurídico-

ideológicos da Integralidade no âmbito suplementar.  

O Conselho Nacional de Saúde Suplementar – CONSU, órgão anterior à ANS e ligado 

diretamente a União instituiu algumas resoluções, destacadas a seguir e que contribuíram para 

definição de algumas regras de operação a serem seguidas pelas empresas no sentido de 

ampliar a Integralidade das ações. 

A Resolução CONSU nº. 8/1998
37

 dispõe sobre os mecanismos de regulação nos 

planos e seguros privados de assistência. Isso diz respeito à micro-regulação, ou seja, a uma 

regulação praticada pelas próprias operadoras através de mecanismos legalmente permitidos e 

que concedem às empresas a utilização de dispositivos para ordenação do acesso e da 

utilização de serviços pelos usuários. Sem criar impedimentos ou barreiras de acesso as 

empresas podem, por exemplo, instituir co-participação e franquia, ou ainda determinar o 

acesso através de médicos generalistas, como fatores de inibição do uso indiscriminado dos 

serviços.  

Acredito que desta forma fica permitido às empresas utilizarem mecanismos que 

sensibilizem o usuário para um uso mais racional e ordenado dos recursos disponíveis.  

 A resolução CONSU nº 10/1998
38

 estabeleceu o Rol de procedimentos médico-

hospitalares, entendido como a base de cobertura do plano referência, como se vê no artigo 2º 

da referida resolução:  

“Art. 2º A cobertura assistencial de que trata o plano ou seguro-referência, 

estabelecido pela Lei n.º 9656/98, compreende todos os procedimentos clínicos, 

cirúrgicos, obstétricos, odontológicos, os atendimentos de urgência e emergência, 

representando o somatório das segmentações e as exceções definidas no art. 10 da 

referida Lei
38

.” 
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A resolução CONSU nº. 11/1998
39

 complementa ao dispor sobre a cobertura aos 

tratamentos de todos os transtornos psiquiátricos codificados na CID, sendo importantíssimo 

considerar que este grupo de transtornos era usualmente excluído nos contratos anteriores à 

regulação. 

Cabe ressaltar que o Rol de procedimentos sofre revisões periódicas, e a competência 

para tais revisões é legalmente atribuída à ANS. Observa-se a primeira revisão já quando da 

criação da ANS em 2000 (RDC nº. 41, de 2000)
40

, a seguinte datada de 2001 (RDC nº. 67, de 

2001)
 41

, em 2004 (RDC nº. 82, de 2001)
 42

 e em 2008 (RN 167, de 2007)
43

. No ano de 2009 

foi constituído novo grupo de trabalho para a mais recente revisão do Rol, implantada em 

abril de 2010. As diretrizes básicas das últimas revisões aprimoram a idéia de garantir o 

conjunto das ações de promoção e prevenção em saúde, uma grande inovação no setor 

suplementar brasileiro. Considero esta e outras mudanças, evoluções importantes. Como 

exemplos, seguir a lógica de cobertura e não de pagamento, incluir as ações de todos os 

profissionais envolvidos no cuidado à saúde, e não apenas de médicos e dentistas (como nos 

primeiros textos regulatórios), analisar demandas existentes, corrigir erros e distorções, 

incorporação crítica de novas tecnologias, diretrizes de utilização de determinados 

procedimentos, com normatizações específicas e ainda uma extensa avaliação do impacto 

financeiro dessas inclusões. Vale lembrar também que os últimos grupos de trabalho 

contaram com a representação de todos os atores envolvidos na regulação, empresas 

operadoras de planos de saúde, profissionais de saúde e usuários.  

A intenção aqui não é a de sistematizar minuciosamente todas as revisões do rol ou a 

evolução detalhada dos mecanismos legais de regulação do setor, mas sim referendá-las num 

exercício de compreensão da Integralidade na saúde suplementar mostrando que há um 

movimento permanente de reformulação e ampliação dos direitos de cobertura dos usuários 

de planos privados de saúde. 

O papel exercido pela Agência foi, sobretudo no período do governo Lula, o de fazer 

avançar a perspectiva de construção da Integralidade do cuidado, trabalhando a idéia de 

modelo tecnoassistencial mais adequado e de produção da saúde e não meramente a oferta de 

procedimentos técnico-profissionais, o  que trouxe para o setor avanços importantes.
17 

Atualmente é importante que se fomentem novos estudos para monitoramento das ações de 

todos os entes envolvidos com a operação da saúde suplementar, ANS, Operadoras, 

Prestadores de serviços e Beneficiários buscando observar as possibilidades de uma regulação 
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e de uma prática de todo o setor mais comprometida e imbuída da integralidade como 

princípio. 

Esse esforço da política de regulação mais atual é materializado em recentes 

resoluções da Agência, com caráter mais indutivo e de fomento às empresas, para que estas 

desenvolvam ações de promoção da saúde e prevenção de riscos e agravos. Como exemplo, 

podem ser citados normativos recentes da ANS, que permitem às empresas o lançamento dos 

recursos aplicados em promoção e prevenção como investimentos e não como gastos ou 

custos assistenciais em seus planos de contas enviados à agência, além das ações de 

monitoramento da agência sobre as práticas de promoção e prevenção desenvolvidas pelas 

operadoras, estabelecendo critérios mais claros e indicadores de processo e de resultados a 

serem alcançados pelos programas.
 

 

5.5.2 O campo de forças na saúde suplementar 

Até o presente momento, observa-se que a imagem de Integralidade da assistência na 

saúde suplementar tem sido delineada pela ação do Poder Legislativo e da regulação do 

Estado por meio da criação da ANS e de suas normatizações. Por outro lado, é interessante 

apresentar alguns atores que exercem pressão considerável para a ampliação ou redução da 

oferta de cobertura. A atuação das principais forças é ilustrada na Figura 2. 
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Figura 2. – Tensões delineadoras da integralidade 

 

Fonte: Silva Júnior, 2008. 

Inicio os comentários pelo Poder Legislativo, que por excelência amplia ou restringe o 

acesso à Integralidade, dependendo dos debates que ocorrem neste foro. Apresenta papel 

relevante desde as considerações postas em lei que incluem coberturas e procedimentos, 

outrora excluídos pelos planos. Por outro lado, no momento em que o legislativo afirma a 

importância do acordo comercial entre as partes (contrato) pode-se entender que a 

Integralidade está sendo limitada, para que, por exemplo, ocorra uma previsibilidade dos 

custos e/ou prêmios ressarcidos ao usuário do plano. 

É interessante destacar que esse efeito “sanfona” também ocorre nos processos de 

regulação do Estado no momento em que induzem mudanças na operação do setor por meio 

das normas do órgão regulador. Desde 2009, a Agência vem fomentando de modo mais 

consistente a implementação dos programas de promoção e prevenção. Foram realizadas 

ainda naquele ano, avaliações iniciais sobre a qualidade da assistência prestada no sentido de 

produção da saúde, em que há uma preocupação com o impacto epidemiológico das ações de 

saúde produzidas pelas operadoras, em termos de diminuição de determinados índices e 

agravos
44

.
 

Em contrapartida, também pode haver indução no sentido de reduzir a oferta da 

Integralidade. O órgão regulador, em seu colegiado, possui diferentes representações 
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ideológicas e partidárias, e esse campo de forças pode de maneira conjuntural permitir a 

involução de conquistas. 

As empresas que contratam planos de saúde para os seus empregados, desempenham 

papel importante no setor, considerando que aproximadamente 70% dos planos de saúde 

comercializados, são planos coletivos de empresas. Estas companhias exercem pressão sobre 

as operadoras com a finalidade de garantir nos contratos a fixação de itens negociados com 

empregados no campo das relações capital-trabalho, via de regra, instituindo pactos que são 

os acordos coletivos de trabalho anualmente revistos. Ou seja, em troca de determinados 

benefícios, os trabalhadores também fazem pactos de trabalho e, em alguns casos, esse pacto é 

repassado para uma operadora de mercado que será a executora do acordo.  No caso das 

seguradoras e medicinas de grupo, opera-se com a necessidade de margens de lucro, o que 

torna a “sinistralidade” um componente estratégico para estudar e negociar os valores 

financeiros deste pacto.  

Na verdade o que ocorre é uma negociação entre empregados e empresa e entre 

empresa e operadora (quando não é a própria empresa que opera o benefício saúde) no sentido 

de discutir esses itens, adequar-se as leis e como gerir e regular todo o processo internamente.  

Dessa maneira, torna-se claro que nas empresas onde há maior incidência de 

adoecimento de pessoas o “custo da saúde” se eleva, então há uma negociação entre essas 

partes com o intuito de reduzir a “sinistralidade”, a fim de viabilizar o pacto desejado. Não se 

pode negar que existe uma tensão nessa negociação. Dependendo da conjuntura local, 

importantes investimentos na produção de saúde podem ser realizados. Para exemplificar, é 

possível citar casos de empresas que montam programas de promoção e prevenção próprios, 

por vezes nos locais de trabalho, com vistas a baratear a contratação de planos de saúde ou 

minimizar os seus custos assistenciais diretos. 

As operadoras são outros atores importantes na oferta de seus produtos e na regulação 

permitida do acesso à Integralidade (por meio de mecanismos de micro-regulação). Isso se 

tornou evidente a partir de estudos de atenção de algumas doenças mais graves, em que 

observamos um processo de autorizações de procedimentos especiais ou de eventos que 

envolvam alto custo. Estes mecanismos podem tornar-se meios de dificultar o acesso ao 

cuidado
45,46

. 
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Sob outra ótica, são denominadas de “pressões especulativas” as forças representadas 

pelos meios de comunicação e da chamada “inovação tecnológica”, que por vezes estão 

associadas à idéia de “consumo de tecnologias da saúde”, agindo no aumento da pressão por 

cobertura desses novos itens. Pressões deste tipo criam uma perigosa tensão para ampliar os 

limites da Integralidade, por que são muitas vezes baseadas na especulação tecnológico-

comercial do complexo médico-industrial, ávido por lançar novos produtos para elevar sua 

lucratividade, sem necessariamente trazer impactos positivos sobre a saúde das pessoas.  

Os meios de comunicação têm um papel importante na informação da população sobre 

essas tecnologias, contudo, também há certa manipulação das informações, por interesses 

comerciais, incentivando o consumo acrítico dessas tecnologias, a medicalização dos 

problemas, beirando inclusive a iatrogenia. Observa-se que essa atuação pode ter repercussão 

instantânea sobre a população, que passa a pleitear tais “produtos” sem tomar conhecimento 

de avaliação mais aprofundada. Na mesma esteira, identificam-se as estratégias de marketing 

das empresas do complexo médico - industrial que assediam com propaganda os profissionais 

de saúde. Este profissionais, como prescritores que são, desempenham papel fundamental na 

adoção e difusão das tecnologias de saúde. Muitas vezes, adotam condutas estimuladas pela 

indústria sem a devida crítica de sua real utilidade ou conveniência. Recentes escândalos 

divulgados na mídia expõem relações comerciais perigosas entre alguns profissionais e a 

indústria na prescrição de novos medicamentos
47, 48

.  

Os principais obstáculos para a adoção de novas tecnologias em saúde são os custos 

econômicos para esta absorção. Estes custos se inserem numa escala, às vezes, tão grandes 

que se tornam proibitivos. Concretamente, os custos com adoção de tecnologias impactam o 

orçamento do Estado e das Operadoras. Surgem movimentos de operadoras para impedir 

ampliações do Rol de procedimentos e defender o retorno de planos de saúde mais 

segmentados. Até mesmo as operadoras do segmento das Autogestões que não têm fins 

lucrativos e buscam oferecer benefícios ampliados aos seus usuários, reagem ao aumento de 

custos.  

Por outro lado, a organização de grupos de pressão de usuários vem crescendo, 

ocupando espaços em conselhos decisórios e na grande imprensa, defendendo a manutenção 

e/ou ampliação de direitos. 
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Essa disputa acirrada deságua, em escala crescente, no Poder Judiciário mediada pelos 

Órgãos de Defesa do Consumidor e pelo Ministério Público. Operadoras de saúde e o próprio 

Estado têm sido compelidos a garantir a cobertura de procedimentos, internações e outros, 

independentemente da evidência contratual do direito do usuário. 

Embora uma parte considerável dessa demanda ao Judiciário seja oriunda de usuários 

com contratos anteriores a janeiro de 1999, ou seja, não submetidos à regulação da ANS, vem 

crescendo o número de processos para garantir o acesso às “inovações tecnológicas
49,50

.” 

Deve-se considerar que muitas dessas demandas são justas e pertinentes, mas não 

podemos nos esquecer que uma parte considerável é fruto de especulações tecnológicas 

puramente comerciais produzidas pelo conluio de alguns profissionais com algumas empresas 

do complexo médico-industrial. A complexidade dessa questão se torna um desafio às 

decisões do Judiciário que não possui ainda suporte técnico adequado para diferenciar a 

legitimidade das demandas. 

Todos esses atores em disputa ou aliança conformam um reducionismo do que Lenir 

Santos
51

 chama de “Integralidade Regulada” que deveria ser entendida de modo mais amplo 

que apenas conciliar demandas com as possibilidades orçamentárias disponíveis. 

Concordando com a autora é mais válido que este conceito seja usado para balizar a 

integralidade: 

 “...por princípios, diretrizes e normas constitucionais e legais para, desde logo, 

impedir o argumento de que tudo, irrestritamente, cabe no direito à saúde
51

.” 

 

6. Metodologia 

Trata-se de um estudo de casos considerados representativos do setor, investigando-se 

um fenômeno em seu contexto real, no qual os limites entre o fenômeno e o contexto 

constituem-se no próprio processo de abordagem do objeto de investigação
52

. 

Foi desenvolvida revisão da literatura sobre os temas relacionados com o projeto de 

dissertação. Esta proporcionou as bases do conhecimento sobre o tema proposto e subsidiou 

as discussões do trabalho. A busca preferencial foi por artigos publicados em revistas 
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indexadas, seja na forma impressa ou on-line, e ainda, documentos e dados oficiais da ANS, 

MS, IBGE e outros institutos de pesquisa, além de sítios eletrônicos e livros. As bases de 

dados utilizadas foram Scielo e artigos gratuitos da base MEDLINE/PUBMED. Não foi 

utilizada chave de busca padronizada por não se tratar de revisão sistemática, sendo adotados 

ainda textos trazidos pelo grupo da pesquisa principal, livros e revistas onde publicam os 

principais pesquisadores que integraram a equipe da “pesquisa-mãe”, além de livre busca do 

autor por artigos, entrevistas e publicações de órgãos governamentais e não governamentais 

sobre o assunto. 

Neste estudo qualitativo podem-se caracterizar dois níveis de análise. O primeiro é do 

campo das determinações elementares, que corresponde a construção de marcos teóricos e 

metodológicos que subsidiam as análises. No segundo nível encontra-se o campo empírico da 

investigação, onde se observam os discursos, dos sujeitos de pesquisa, relativos ao dispositivo 

da Promoção e Prevenção no setor suplementar. 

Para as entrevistas foram elaborados roteiros semi-estruturados (Anexo I), 

contemplando os diferentes sujeitos de pesquisa investigados. As entrevistas foram realizadas, 

em sua maioria, nas sedes das operadoras e todas foram gravadas em áudio por meio de 

gravador digital e transcritas para posterior análise.  

Na fase de campo, foram realizadas as entrevistas individuais, envolvendo gestores, 

profissionais de saúde e usuários. Para a escolha dos sujeitos de pesquisa nas operadoras, 

buscando refletir a totalidade das múltiplas dimensões dos programas, foi utilizada a técnica 

de inclusão progressiva de segmentos da empresa, a partir das descobertas do campo, até ser 

delineado o quadro empírico necessário para a pesquisa, obtendo-se, desta forma, atores de 

diferentes formações e que exercem variadas funções
53

.
 

Em relação à amostra, é importante salientar que a diversificação da mesma e o 

processo de saturação do discurso que ocorreu durante o transcorrer das entrevistas foram 

importantes critérios para validação da investigação
54

.  

O processo de análise obedeceu a três momentos. No primeiro, foi realizada a 

ordenação e a classificação inicial dos dados de cada programa de promoção da saúde e 

prevenção de doenças, incluindo-se a transcrição de fitas, a “leitura flutuante” – caracterizada 

por ser uma primeira aproximação com os dados empíricos – e a analise descritiva por 
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programa, onde se incluem aspectos relativos ao projeto biopolítico da operadora e aspectos 

relacionados ao processo de trabalho 

No segundo momento, efetuou-se uma análise descritiva dos programas de promoção 

da saúde e prevenção de doenças investigados, com vistas a estabelecer categorias empíricas 

centrais dentro de cada dimensão analítica proposta para o estudo, já que não existiam 

categorias que se adequassem às dimensões analíticas propostas para a pesquisa. Nesta etapa 

foi realizada leitura detalhada das transcrições das entrevistas, objetivando caracterizar as 

estratégias biopolíticas presentes em cada operadora, buscando construir um panorama do 

campo no que tange às suas correlações de forças e disputas simbólicas, e ainda analisando 

sumariamente as práticas de cuidado e suas aproximações com a integralidade.  

Por fim, no terceiro momento, concluiu-se o processo de análise, desenvolvendo-se 

uma etapa interpretativa na qual se aprofundou o momento anterior, estabelecendo-se um 

confronto entre o discurso dos entrevistados e as reflexões teóricas. Para a análise dos dados 

foi elaborada a estratégia de cruzamento das dimensões analíticas com os principais 

referenciais teóricos adotados pelo autor neste estudo, teoria do campo científico, biopoder e 

biopolítica e o conceito da integralidade em alguns de seus sentidos. 

 Cabe reforçar que esta análise não esgota o conjunto dos resultados da investigação. O 

objetivo central deste estudo é oferecer uma visão geral dos programas, desvelando algumas 

estratégias e mecanismos biopolíticos postos em jogo no campo da saúde suplementar quando 

se produzem as ações de promoção da saúde e prevenção de doenças, tendo em vista ainda 

aproximações ou limitações destas práticas quanto ao conceito de integralidade do cuidado. 

 

6.1 Abordagens teórico metodológicas 

6.1.1 Biopolítica, Biopoder e Biopotência 

 O termo Biopolítica tem origem em Foucault quando o autor se propõe a analisar os 

mecanismos de exercício de poder na história das sociedades, sobretudo ao longo dos séculos 

XVIII e XIX. Para ele a biopolítica está situada no interior de uma estratégia maior a qual ele 

chama de biopoder. Ao diferenciar o biopoder do poder soberano, Foucault apresenta dois 

regimes, duas lógicas ou concepções de vida, de morte e de corpo. Enquanto o poder soberano 
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decidia sobre a vida e a morte ao fazer morrer e deixar viver, o biopoder deixa morrer e faz 

viver
55,56

.  

O “fazer viver” de Foucault apresenta dois componentes a disciplina e a biopolítica, a 

primeira tem como objetivo normatizar o corpo, controlando e dominando suas ações num 

âmbito mais individual enquanto a biopolítica trata do corpo, mas agora abordado 

socialmente, como espécie, portanto duas concepções de poder sobre o corpo, disciplinadoras 

dos sujeitos no individual e no coletivo
55,56

. 

Segundo Pelbart
57

 para Foucault é a vida que se tornou o verdadeiro campo de luta 

política no seio da sociedade, onde é necessário eliminar não os adversários, mas os perigos 

para a sociedade, num controle biopolítico da espécie humana
57

. 

 O conceito de biopotência, oriundo de releituras contemporâneas de Foucault, por 

autores como Antonio Negri e Maurizio Lazaratto, se refere à possibilidade de inverter a 

lógica de um poder de dominação sobre a vida onde há uma resposta do poder da vida, isto é, 

uma potência política da vida na medida em que faz variar seu destino de submissão ao 

biopoder elevando a autonomia dos sujeitos na condução de seus próprios devires.    

 Podemos resumir didaticamente estes conceitos a fim de facilitar a discussão conforme 

nos propõe Pelbart a partir das leituras de Foucault, Negri e Lazaratto:  

“Biopoder como um regime geral de dominação da vida, biopolítica como uma forma 

de dominação da vida que pode também significar, no seu avesso, uma resistência ativa, e 

biopotência como a potência de vida (...) A biopotência inclui o trabalho vital, o poder 

comum de agir, a potência de autovalorização
57

” 

 O que permite a compreensão da biopotência como uma alternativa, uma linha de 

fuga ao biopoder e à biopolítica. 

   Ao longo das discussões anteriores à etapa de coleta de dados no campo foram 

constatadas dificuldades em utilizar somente os conceitos de Foucault para fins de análise dos 

dados a serem coletados. As conclusões alcançadas até aquele momento apontavam para a 

necessidade de encontrar outras estratégias que permitissem uma visão mais analítica o que 

não anulou os conceitos de biopolítica, biopoder e biopotência num sentido analítico, porém 

mais filosófico, ou seja, os programas de promoção e prevenção foram então abordados a 
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partir de um determinado olhar através do qual são considerados dispositivos biopolíticos, 

mas constatou-se a necessidade de lançar mão de outras teorias que auxiliassem a 

instrumentalização da análise dos dados, é a partir de quando entra a teoria de campo de 

Bourdieu melhor detalhada a seguir e também o conceito de Integralidade utilizado como 

analisador importante do processo de produção do cuidado. 

Mesmo assim podemos considerar neste sentido menos analítico e mais filosófico que 

ao se constituírem como mecanismos de controle sobre a vida dos indivíduos e coletivos, os 

programas de promoção e prevenção poderiam assim ser vistos como formas de exercício do 

biopoder. Algumas das iniciativas estudadas se mostraram mais contoladoras e normativas 

exercendo maior controle biopolítico sobre os sujeitos. Já outros programas demonstraram 

maior capacidade de geração de autonomia nos participantes, garantindo maior independência 

e capacidade de escolha nos seus modos de andar a vida. Portanto tentaremos lançar mao das 

duas estratégias teórico-metodológicos em dois campos distintos e complementares sendo um 

mais de olhar filosófico e outro mais analítico.  

  

6.1.2 O Campo da Saúde Suplementar 

Entendendo o cenário de observação da pesquisa como um campo científico onde 

disputam concepções científicas de cuidado que norteiam diferentes práticas de promoção e 

prevenção em saúde, é interessante utilizar uma abordagem teórica que dê suporte a análise 

das disputas que perpassam o campo em questão. 

A conformação de um campo científico se dá no confronto de formulações teóricas e 

nas estratégias assumidas por seus defensores para implantá-las, como políticas. Para analisar 

os discursos das várias tendências e as dificuldades no estabelecimento de consensos, cabe 

uma análise dos componentes científicos e políticos envolvidos. Neste projeto, a abordagem 

metodológica de Bourdieu
30 

é apropriada; Bourdieu desenvolveu seus conceitos em diálogo 

com as proposições de Thomas S. Kuhn
58

. 

Para Kuhn, a comunidade científica é a produtora e legitimadora do conhecimento 

científico; essa concepção está intimamente vinculada ao conceito de paradigma, ponto 

central de seu trabalho. 
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Paradigmas são realizações científicas universalmente reconhecidas que, por um 

período de tempo, fornecem soluções modelares para uma comunidade científica. Caracteriza-

se por atrair um grupo duradouro de partidários, afastando-os de outras formas de atividades 

científicas, e por possibilitar abertura de outros problemas, a serem resolvidos pelo grupo, 

redefinido, de praticantes das ciências
14,58

.  

A definição de paradigma é circular pois se relaciona à adesão, ou não, de grupos de 

praticantes de atividades científicas, como ressalta Kuhn: “paradigma é aquilo que os 

membros de uma comunidade partilham e, inversamente, uma comunidade científica consiste 

em homens que partilham um paradigma
58

.” 

A comunidade científica kuhniana detém o monopólio da prática científica 

estabelecida, não restando, fora dela, opção àqueles que desejam se tornar cientistas. A 

comunidade é estável e compõe-se de cientistas que compartilham a capacidade de resolver 

problemas surgidos na atividade científica, dando continuidade a uma tradição de pesquisa e 

reproduzindo-se através da transformação do paradigma no treinamento, na socialização e no 

controle de seus membros. 

Kuhn ressalta o isolamento da sociedade como uma das características fundamentais 

da comunidade científica, necessária para o progresso das ciências. Porém, em determinadas 

épocas da história, a comunidade não encontra soluções para determinados problemas, 

amparados pelos paradigmas existentes, e se obriga a encontrar respostas não tradicionais.A 

busca dessas novas respostas gera uma crise na estabilidade paradigmática, desencadeando-se 

um processo de competição na comunidade
14

.
 
 

A estabilidade é restabelecida com a introdução do novo paradigma, que, quanto mais 

eficiente para resolver a nova problemática, mais será reconhecido pela comunidade, que 

abandona o antigo; a este momento Kuhn chama de Revolução Científica. 

Bourdieu introduziu a noção de Campo Científico, em oposição ao conceito de 

Comunidade Científica de Kuhn, por considerar que tal conceito esconde, mais que elucida, a 

dinâmica das práticas científicas na Sociedade Moderna. 

Para Bourdieu a produção de conhecimentos passa pela concepção de que esta 

produção é um caso especial de produção e distribuição de mercadorias. Ou seja, fazendo 
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analogia do Campo Científico com o Mercado Capitalista, ele o propõe como mais um 

mercado particular da ordem econômica capitalista. E define o Campo Científico: 

“enquanto sistema de relações objetivas entre posições adquiridas (em batalhas 

anteriores), o campo científico é o locus de uma competição no qual está em 

jogo especificamente o monopólio da autoridade científica, definida, de modo 

inseparável, como a capacidade técnica e o poder social, ou, de outra maneira, 

o monopólio de competência científica, no sentido de capacidade - conhecida 

socialmente - de um agente falar e agir legitimamente em assuntos 

científicos
30

.” 

A compreensão da sociedade como mercado não constitui uma contribuição original 

de Bourdieu à Sociologia. A novidade é a referência a um mercado de bens simbólicos, tão 

rico em relações quanto o de bens materiais. 

Para Bourdieu, são fundamentais o reconhecimento e a análise do processo de 

autonomização do sistema de relações de produção, circulação e consumos de bens 

simbólicos. Ele tenta com isso ampliar as análises marxistas clássicas, parte do binômio 

estrutura e superestrutura estabelecendo um viés capaz de dar conta da multiplicidade de 

determinações que configuram e especificam as relações sociais
14

. 

Este mercado simbólico tem seu capital específico, sua forma de acumulação, objetos 

de disputas e “lucros” diferenciados, dando identidades aos diversos campos componentes da 

sociedade. 

Bourdieu estrutura o campo de maneira bipolar, a partir da oposição entre dominados e 

dominantes. 

As estratégias são dadas pelas diferentes posições e capitais específicos, que tentam 

manter seu capital acumulado através da “ortodoxia”. Por outro lado os dominados tentam 

“capitalizar-se” no descrédito dos dominantes, através de “práticas heterodoxas”. 

Ortiz
59

destaca que:  

“o campo se particulariza, pois, como um espaço onde se manifestam relações 

de poder, o que implica afirmar que ele se estrutura a partir da distribuição 
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desigual de um quantum social que determina a posição que um agente 

específico ocupa em seu seio
59

.”
 
 

Observam-se três possibilidades estratégicas para esses agentes:  

a) a estratégia de conservação, por parte dos dominantes; 

b) a estratégia de sucessão - a ascensão “por dentro” do campo; em que os agentes 

buscariam ascender e acumular créditos nos limites autorizados do campo, tendo assim uma 

carreira previsível e os lucros prometidos, sucedendo, com o tempo, àqueles que estão na 

hierarquia superior; e 

c) a estratégia de subversão, “ascensão por fora”, em que os pretendentes se recusam a 

aceitar o ciclo de troca de reconhecimento com os detentores da autoridade científica. Neste 

caso, a acumulação primitiva se fará mediante uma ruptura, uma revolução, tendo como 

conseqüência a obtenção de todo o crédito, sem nenhuma contrapartida para os até então 

dominantes. 

Nisto Bourdieu diverge de Kuhn introduzindo a noção de revolução permanente, 

ruptura contínua, em contraposição a noção de revolução científica e ciência normal
14

.   

Os limites da abordagem de Bourdieu são apontados por Knorr-Cetina (apud 

Hochman, 1994)
60

 que considera haver uma perda das analogias com o mercado econômico e 

da capacidade de perceber especificidades, por ignorar características importantes, como a 

exploração (extração de mais valia) e estrutura de classes, e por dar pouca ênfase à 

determinação de estratégias e posições de agentes. 

Alguns críticos da teoria de Bourdieu chamam a atenção para limitações na análise das 

lutas internas a cada campo, que segundo eles, perdem a capacidade de observar a relação 

entre os campos e a história. 

A estrutura bipolar dos conflitos simplifica a análise, deixando de fora as 

manifestações de diferenças e pluralidade, subsumindo-se à relação de poder. Estas limitações 

serão superadas no procedimento de análise dos dados vislumbrando as diferentes concepções 

científicas que disputam os rumos da política de regulação, observadas as práticas de 
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promoção e prevenção como marcadores analíticos da mudança do modelo assistencial 

hegemônico no setor suplementar de assistência à saúde no Brasil. 

 

6.2 Estudo de caso: 

Adoto como principal modelo de estudo neste trabalho o estudo de casos, por entender 

que esta estratégia busca profundidade na análise de dados de uma realidade a ser estudada, 

sobretudo quando este aprofundamento não é possível a partir de publicações anteriores 

disponíveis em nosso meio. Cabe lembrar que serão utilizados como fonte primária de dados, 

as pesquisas e publicações já realizadas periodicamente pelo ente regulador, neste caso a 

ANS. Embora a Agência tenha apresentado resultados interessantes em estudos bem 

desenhados e desenvolvidos a partir de critérios bem elaborados de metodologia científica, 

por serem estudos de grande porte permitem uma visão mais panorâmica do setor, utilizada 

como ponto de partida para o estudo em profundidade que se deseja realizar neste projeto. 

Para Yin
61

, o estudo de caso é definido como a investigação empírica de um fenômeno que 

pode dificilmente ser isolado ou dissociado do seu contexto. Segundo este autor, deve-se 

utilizar esta estratégia toda vez que os efeitos decorrentes do modo de implantação de uma 

política ou programa sejam difíceis de diferenciar destes efeitos observados isoladamente
61

. 

 

6.3 Coleta e análise dos dados: 

Para a análise qualitativa, foram combinadas entrevistas individuais e observação de 

práticas, envolvendo os seguintes sujeitos de pesquisa: beneficiário, familiar do beneficiário, 

profissionais de saúde, gestores dos programas. 

A seleção dos entrevistados ocorre a partir da primeira entrevista realizada geralmente 

com gestores da operadora ou dos programas de promoção e prevenção. A partir destas 

primeiras entrevistas e do vinculo que nelas se estabelecem entre pesquisador e pesquisado 

são indicados pelos entes pesquisados novos informantes. Por entender que os gestores 

apresentam visão geral dos processos de trabalho, estes foram responsáveis por indicar 

coordenadores de equipes e profissionais a serem entrevistados, estes por sua vez por estarem 

mais habituados com os micro-processos de trabalho têm a atribuição de indicar os 
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beneficiários, com quem têm melhor vinculo e potencial de negociação e agendamento das 

entrevistas, sempre prezando pelo voluntariado. É natural questionar a intencionalidade das 

empresas em apresentar determinados casos “de sucesso”, entretanto cabe considerar que 

mesmo nesses casos é possível encontrar falhas terapêuticas. Isto se torna importante na 

medida em que, se nos casos “de sucesso” as empresas têm dificuldade no gerenciamento do 

cuidado nos casos onde há dificuldade de adesão de usuários os problemas tendem a se 

agravar. 

Em relação à amostra, é importante sublinhar que a diversificação da mesma e o 

processo de saturação do discurso que ocorre durante o transcorrer das entrevistas são 

importantes critérios de validação da investigação
5
. Segundo a perspectiva adotada, 

diferentemente das técnicas tradicionais de entrevista, o pesquisador desenvolve com o 

entrevistado uma “conversação ‘real’”, na qual pode responder “questões perguntadas pelo 

respondente”, emitir “opiniões pessoais sobre as questões discutidas” ou expressar 

sentimentos
62

.
 
Essa abordagem permite um espectro maior de respostas dos entrevistados e 

um conhecimento mais profundo de suas concepções. 

Utiliza-se para alcançar os objetivos deste estudo algumas dimensões analíticas 

explicadas a seguir. 

 

6.3.1 Considerações éticas em pesquisa 

Todas as entrevistas individuais foram gravadas em arquivo de áudio e as práticas de 

acolhimento ao pesquisador e as ações de promoção e prevenção observadas pelos 

pesquisadores foram anotadas em diários de campo, para posterior auxílio à análise. Foram 

utilizados roteiros semi-estruturados para as entrevistas e para a observação do ambiente de 

pesquisa. Além de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, no qual os sujeitos de 

pesquisa, após terem sido devidamente esclarecidos sobre a investigação, manifestaram a 

anuência a sua participação, conforme requerido pela Resolução n.
 
196/96 do Conselho 

Nacional de Saúde
63

. O projeto principal foi submetido ao Conselho de Ética em Pesquisa – 

CEP do Hospital Universitário Antonio Pedro – HUAP recebendo parecer favorável.   

A participação na investigação foi voluntária, os sujeitos de pesquisa devidamente 

esclarecidos sobre a investigação, manifestaram sua concordância assinando o Termo de 
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Consentimento Livre e Esclarecido. Muitas operadoras não concordaram em participar da 

investigação, recusando-se explicitamente ou protelando a resposta relativa a sua participação, 

podendo fazê-lo livremente e sem nenhum tipo de prejuízo por parte da equipe de 

pesquisadores ou da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Os instrumentos utilizados na 

etapa de trabalho de campo da pesquisa constam no Anexo I.   

As entrevistas foram realizadas garantindo-se a privacidade e confidencialidade dos 

sujeitos de pesquisa e as transcrições das mesmas ficarão sob a responsabilidade do 

coordenador da pesquisa principal por um período de cinco anos. Não serão divulgados dados 

que possam identificar os entrevistados. Os resultados de todo este conjunto de investigações 

já vem sendo divulgado na forma de artigos, livros e dissertações, como esta que se apresenta.  

 

6.4 Dimensões Analíticas: 

1ª DIMENSÃO: Configuração tecnológica  

Configuração tecnológica dos dispositivos de Promoção e Prevenção que operam na 

saúde suplementar observados no estudo. 

Quais tecnologias são requisitadas – médicas, pedagógicas, epidemiológicas, 

administrativas, etc – e como estas tecnologias se relacionam? Qual a participação das 

tecnologias leves, leve-duras e duras? Em função das tecnologias postas em operação pelo 

dispositivo, organiza-se um modelo tecnoassistencial?  

2ª DIMENSÃO: Efeitos gerais 

Quais são os efeitos globais do dispositivo da Promoção e Prevenção que está 

operando na saúde suplementar. Questiona-se sobre os efeitos éticos, políticos, sociais, 

educacionais e sanitários do dispositivo, sobre todos os indivíduos envolvidos com as práticas 

de promoção e prevenção em saúde sejam profissionais, beneficiários ou gestores.  

3ª DIMENSÃO: Produção do cuidado 

Permite conhecer características das práticas de cuidado nos Programas de Promoção e 

Prevenção na Saúde Suplementar. Os seguintes aspectos deverão ser observados: 
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a) Dispositivos adotados pelas operadoras para gerenciamento do cuidado e desenvolvimento 

de novas práticas de cuidado. 

b) Mecanismos de indução dos prestadores ao desenvolvimento de um modo de produção do 

cuidado em detrimento da mera produção de procedimentos, incluindo aqui estratégias 

alternativas de remuneração profissional como a lógica de metas em substituição do fee for 

service. 

c) Estratégias adotadas pelas operadoras para desenvolver a consciência sanitária e a co-

gestão do cuidado pelos beneficiários. 

 

7. Resultados 

 O estudo ocorreu entre os anos de 2009 e 2012, iniciando-se com a participação do 

autor no projeto de pesquisa principal sobre as ações de promoção e prevenção em saúde no 

setor suplementar, que ocorreu fundamentalmente nos dois primeiros anos do referido 

período. No ano de 2009 participei do programa de pós-graduação como aluno especial, em 

regime de estágio probatório e após iniciar minha participação na pesquisa principal foram 

realizados: coleta dos dados, levantamento bibliográfico e disciplinas obrigatórias e eletivas 

do programa de mestrado. Em 2010, como aluno regular do programa, prossegui cursando as 

disciplinas do programa, realizando coleta de dados primários, buscando novas referências 

bibliográficas, estudando os casos selecionados e elaborando textos científicos.  

 Nos dois anos seguintes os esforços foram movidos para concluir as exigências 

disciplinares do programa de pós-graduação, além de participar de eventos científicos, 

desenvolvimento de textos, capítulos de livro e outras produções científicas. No último ano, 

após o término das disciplinas obrigatórias e eletivas do programa e após a defesa de 

qualificação do projeto, o trabalho concentrou-se na análise dos dados e finalização da 

dissertação de mestrado que ora se apresenta. 
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7.1 Um campo em disputa 

No Brasil, desde o início do século XX já se observam algumas possibilidades de 

exploração da saúde enquanto atividade econômica. Com o processo de industrialização e as 

políticas desenvolvimentistas, um nicho de mercado entre a classe média favorece o 

crescimento de um setor privado de saúde constituído de médicos, serviços integrados de 

ambulatórios, clinicas, hospitais, laboratórios e centros diagnósticos.  

Mais adiante, já nos anos setenta, com o aparecimento de organizações burocratizadas, 

prestadores de serviços de saúde, o cenário da saúde privada ganha vulto e complexidade. 

Começam a surgir esboços dos atores que ocupariam o cenário da saúde suplementar no país 

nos próximos anos.   

Com a Constituição de 1988 e a criação do SUS a saúde é definida como de interesse 

público, ficando permitida à iniciativa privada, a participação de forma complementar. As 

operadoras de planos de saúde ganham terreno ao longo da década de noventa, impulsionadas 

pelo neoliberalismo político e econômico. Passam a co-existir no campo em disputa as 

empresas prestadoras de serviços de saúde, os beneficiários deste sistema, os profissionais de 

saúde envolvidos nas ações de cuidado e o poder público. Este último com participação 

incipiente até o final dos anos noventa, quando surge a figura de uma agência reguladora para 

exercer o controle inicialmente econômico e mais à frente também assistencial da prestação 

de serviços privados de saúde no Brasil, é criada a Agência Nacional de Saúde Suplementar – 

ANS pela Lei 9.961 de 28 de janeiro de 2000
36

. 

  É neste cenário complexo e envolvendo diversos atores e interesses que se 

desenvolve este estudo. No mercado de empresas de planos de saúde surgem diferentes 

modalidades de organização empresarial. Neste estudo foram observadas uma cooperativa 

médica e uma empresa de medicina de grupo, de portes diferentes e em cidades distintas. 

Apesar da diversidade, este universo amostral não é suficiente para viabilizar uma análise 

mais representativa de todo o campo da assistência suplementar à saúde. 

Observa-se no jogo político da saúde suplementar nos dias atuais, quatro atores 

fundamentais que disputam projetos e defendem interesses sejam mais particulares ou mais 

gerais, que são: as operadoras; os beneficiários; os prestadores de serviços e a ANS. São 

postas em operação forças heterogêneas e às vezes antagônicas que nem sempre estão 
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implicadas com a saúde das pessoas, ou seja, compromissadas com sua garantia e com o 

acesso aos serviços necessários para mantê-la ou recuperá-la. Neste sentido é possível 

didaticamente adotar uma representação bi-polar deste campo de disputas político-ideológicas 

onde num pólo estaria o grupo mais sintonizado com o modelo médico-hegemônico, 

representado pelas empresas e pelos grupos econômicos interessados na exploração da saúde 

como atividade financeira visando lucro, produtores de um cuidado fragmentado e curativista. 

No outro pólo estão defendendo a vida e a saúde das pessoas, buscando garantir o acesso aos 

serviços de saúde, os próprios beneficiários e espera-se que também o poder público 

representado pela ANS.  

Entre estes dois pólos são possíveis infinitas posições com tendências a cada um dos 

pólos. Utilizando este cenário, os dispositivos de promoção e prevenção em saúde são 

observados por meio de três dimensões analíticas cruzadas com as variáveis que traduzem o 

constante processo de dominação-subordinação no campo científico – conservação; sucessão 

e subversão.  

Na observação de cada dispositivo, para as dimensões analíticas serão atribuídos os 

modos de disputa predominantes em cada dimensão, baseando-se nas entrevistas dos sujeitos 

da pesquisa. Assim quanto à configuração tecnológica um dispositivo poderia, por exemplo, 

estar em plena subversão e quanto à produção do cuidado ainda numa fase de conservação. Já 

outro programa poderia estar passando por um período de sucessão em todas as dimensões 

analisadas. Todos estes parâmetros poderão ser utilizados para análises comparativas e 

globais sobre cada um dos dispositivos analisados e deles entre si. 

A primeira experiência observada foi um programa de promoção e prevenção em 

saúde, oferecido por uma pequena empresa de medicina de grupo. Já no agendamento das 

entrevistas, apesar de concordar em participar da pesquisa, ocorreram alguns empecilhos até 

que as entrevistas fossem realizadas. Apesar de inúmeras tentativas, a entrevista com o gestor 

da operadora, definido como o representante legal junto à ANS, não pode ser realizada, pois a 

operadora alegou indisponibilidade na agenda do referido gestor. Neste caso foi concedida 

entrevista pelo gerente administrativo da operadora, que apesar da cordialidade, antes de 

iniciar a entrevista perguntou sobre sua duração, alegou falta de tempo e necessidade de 

brevidade da entrevista, além de interrompê-la algumas vezes para atender a telefonemas e 

falar com funcionários da operadora durante a realização das perguntas. Mesmo com todas as 
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adversidades a entrevista foi relevante, pois além de trazer alguns dados interessantes, a partir 

dela foram garantidas as demais entrevistas com profissionais e um usuário do programa. 

De acordo com as informações prestadas pelos sujeitos entrevistados nesta primeira 

experiência foi possível observar uma preocupação importante com a redução de custos, com 

a valorização de um modelo de alta densidade prescritiva, de alto custo e não necessariamente 

com maior impacto sobre a saúde coletiva. Por parte da empresa há uma estratégia de 

gerenciamento de casos, onde são selecionados pacientes com perfil de alto custo assistencial, 

sobretudo por doenças crônico-degenerativas, constituindo uma estratégia global de controle 

da carteira de beneficiários. Por se tratar de um plano com poucos beneficiários a gestão da 

operadora alega caráter mais “privativo” permitindo olhar mais próximo sobre todos os 

beneficiários, todavia não se caracteriza um programa de promoção à saúde bem estruturado, 

com linhas de cuidado, atividades coletivas de caráter informativo, ações produtoras de 

autonomia e co-responsabilização dos indivíduos sobre o cuidado com sua saúde. Observou-

se um monitoramento implicado com a redução de custos, redução das reclamações da 

operadora junto à regulação, preocupação com exigências normativas da ANS e por fim na 

maior parte das vezes a reprodução do modelo médico-hegemônico como podemos observar 

nas falas seguintes: 

“A idéia é trabalhar não deixando o problema do beneficiário evoluir, e não chegar à 

cirurgia...” 

“Nós não queremos que evolua para doença, vamos tratando com consultas, 

procedimentos e exames Quando você faz um plano pequeno, você tem um direcionamento 

mais privativo. para o beneficiário. Você consegue enxergar o problema que ele tem, vai 

canalizando, e sabe praticamente a doença que todos os beneficiários têm, que são poucos, 

não são muitos.”  

“Há uma “vacinação” no caso da minha gerencia para que não evolua para cirurgia, 

internação. Você tem que condicionar. Claro, se tiver que fazer a cirurgia vamos fazer, mas 

aquilo que tentamos evitar e não fazer, aquilo não vamos fazer.” 

Este conjunto de assertivas demonstra claramente um alinhamento com uma 

configuração tecnológica de estratégia conservadora e norteada pelo pólo hegemônico da 

prestação do cuidado, produzido de forma fragmentada e biomédica. 
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Além disso, as estratégias de indução efetuadas pela Agência Nacional de Saúde 

Suplementar para que as operadoras implantem estes programas e a utilização destes dentro 

de uma estratégia de marketing como um componente diferenciador no setor, num mercado 

caracteristicamente competitivo, são citadas como tendo influência na implantação dos 

programas, como demonstram as falas seguintes: 

“A ANS soltou a R.N.94, que era um programa em prevenção de saúde para 

logicamente premiar a operadora de saúde que tivesse atingido aquele percentual de saúde 

que ela tivesse determinado...” 

“Surgiu para que nós cumpríssemos o que a ANS pediu.”  

O entrevistado informa ainda que apesar de não existir nenhum monitoramento das 

ações do referido programa, o grau de satisfação dos beneficiários é confirmado segundo ele 

pela queda, de aproximadamente cinqüenta por cento, do número de cancelamentos mensais 

de contratos por parte dos beneficiários. 

Por outro lado existe uma tensão pelo pólo contra-hegemônico deste campo, partindo 

de forma independente do profissional de saúde, pode aqui ser caracterizada como um 

elemento de subversão dentro da disputa simbólica do campo da saúde suplementar. Vejamos 

como esta fala traduz interesses distintos daqueles perseguidos pela operadora:   

“Você precisa dar ao seu paciente condições de se defender.” 

“...você vai ensinar a esse cliente o que é aquele problema que ele está apresentando, 

ele vai ajudar outras pessoas, ele vai ser o que se chama de multiplicador, e multiplicando 

esse conhecimento vai ajudar mais ainda o seu trabalho, porque você vai trabalhar mais, 

com coisas melhores, você não vai pegar casos tão graves, vai te facilitar.” 

“...dentro da minha profissão a gente procura dar esse lado, esse tópico, que é o da 

informação. Orientar, fazer com que ela atinja o paciente na sua vida pessoal, tente mudar 

alguma coisa. Mudança de hábitos.”  

“Quando você atende o paciente de forma rápida, eficiente, preventiva, bem 

orientada, você evita no futuro maior gasto com exames e internações. E hoje em dia se pede 

muito exame por falta de aproximação (...) percebo que os profissionais não têm muita 
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paciência (...) não têm muito tempo. (...) e a medicina, a saúde em geral, é muito capitalizada 

o tempo todinho. O cara já sabe o que vai estudar, já sabe quanto ele vai ganhar, quando ele 

vai ganhar o primeiro milhão... ele já está pensando nisso. Então isso acaba se sobrepondo 

ao ideal do profissional.” 

Pode-se observar como este profissional atua gerando uma provocação dentro do 

campo, mesmo que de forma desarticulada com outros atores, é capaz de produzir impacto 

sobre a promoção de saúde e prevenção de doenças, constituindo mesmo que de forma 

espontaneísta uma estratégia de subversão na disputa simbólica do campo da saúde 

suplementar, denfendendo claramente o polo contra-hegemônico em favor de um processo de 

cuidado mais configurado pelas tecnologias leves, com uma utilização mais racional e crítica 

das tecnologias duras e leve-duras. 

A entrevista com o beneficiário foi realizada na residência do mesmo, sendo a única 

entrevista realizada fora das sedes administrativas das operadoras. Foi bastante reveladora no 

sentido de que as únicas ações caracterizadas por promover à saúde e prevenir doenças foram 

oferecidas pelo prestador de serviço e não pela operadora de uma forma estruturada. Quando 

perguntado sobre sua inclusão em programa de promoção de saúde e sobre a existência de 

algum programa de ações estruturadas foram obtidas as seguintes respostas: 

“Esses cuidados foram dados pelos médicos que me atendiam (...) eles me falaram o 

que tinha que fazer, eu tenho certo limite de alimentação. (...) Quer dizer, uma série de 

limitações, eu procuro fazer o melhor que posso.” 

“Lá na clínica de diálise, eles tem panfletos, tem papéis, até livretos orientando a 

pessoa em como se comportar em relação à diálise.”  

Quanto à experiência do adoecer, o beneficiário relata ter encontrado conforto nas 

redes sociais de apoio, família, amigos, vida espiritual, não referindo em nenhum momento 

apoio de algum programa ou iniciativa da operadora para melhora da qualidade de vida ou 

convivência de pacientes com doenças crônicas, por exemplo. Apesar de não tecer críticas à 

operadora no sentido de garantia de acesso a procedimentos, internações e consultas, 

incluindo procedimentos e intervenções de alto custo, e mesmo negando qualquer insatisfação 

com a operadora, o beneficiário criticou o serviço de emergência credenciado ao plano de 

saúde e reivindicou a atenção domiciliar em casos selecionados. Quanto a esta reivindicação 
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conformou-se de certa forma por acreditar que o produto que comprou (seu plano de saúde) 

não dispunha deste “opcional” que provavelmente estaria disponível para quem pagasse 

mensalidades maiores. 

A partir destes dados demonstra-se que a configuração tecnológica deste primeiro 

dispositivo está fundamentada no uso predominante das tecnologias duras com parca ou nula 

utilização das tecnologias leves, o que representa à luz do campo da saúde suplementar em 

disputa, o predomínio das estratégias de conservação, com pouco ou nenhum espaço para o 

crescimento de um pólo contra-hegemônico em defesa da subversão, que neste caso 

significaria um modo de produção do cuidado mais afeito ao estabelecimento de vínculos, em 

que predominem as tecnologias de relação interpessoal e onde a garantia de acesso à saúde e o 

desenvolvimento de ações com maior impacto sobre a saúde das pessoas seja possível. 

Os efeitos gerais deste primeiro dispositivo analisado são ambíguos pois apesar da 

clara conservação do pólo dominante no que diz respeito aos impactos éticos, políticos e 

sociais do dispositivo, um esboço de incentivo à produção de impacto sanitário e social sobre 

o indivíduo em sofrimento pode ser observado. Neste caso predomina uma ética reduzida ao 

vínculo entre o contratante e o contratado. Entre o beneficiário e a operadora respectivamente. 

Relação permeada pela atuação de profissionais de saúde, mais ou menos comprometidos 

com o ato de cuidar, onde inexiste uma política clara e definida de programa estruturado para 

produzir um cuidado organizado e articulado, pautado pela integralidade e pelo respeito às 

individualidades. Reproduzindo por fim a estratégia conservadora do pólo dominante. 

Podemos concluir que a produção do cuidado ocorre dentro dos paradigmas do modelo 

medico hegemônico, predominando uma visão biomédica e cartesiana sobre o indivíduo. Os 

dispositivos de cuidado são predominantemente os de gerenciamento de casos críticos, ou seja 

de usuários com perfil de alto custo assistencial, ou portadores de doenças crônicas de longa 

evolução ou em períodos de agudização, existindo iniciativas espontânea e desarticuladas, de 

desenvolvimento de novas práticas de cuidado.  

A lógica de remuneração por consultas e procedimentos persiste impedindo a ascensão 

de uma política de incentivo ao cuidado orientado por metas, por compromissos ético-

profissionais, por resultados de melhora na qualidade de vida e do nível de saúde das pessoas 

e não apenas pela quantidade de exames e procedimentos realizados. Ainda neste sentido 

conclui-se que não existiram ações adotadas pela operadora visando desenvolver a 
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consciência sanitária dos indivíduos, bem como sua co-responsabilização pela gestão do 

cuidado. 

Passando à segunda experiência, uma cooperativa médica de médio porte, foi possível 

observar desde o primeiro momento um grande interesse e disponibilidade de agendamento de 

entrevistas e participação na pesquisa, mesmo com a questão da distância, bem maior neste 

caso, e com as dificuldades em compatibilizar agendas, houve boa vontade na marcação dos 

compromissos, tentando inclusive agregar entrevistas reduzindo o numero de visitas dos 

pesquisadores à sede da empresa. 

Neste segundo caso o “informante-chave” utilizado que indicou os demais sujeitos da 

pesquisa foi o médico gestor do programa. A partir desta entrevista, que trouxe grandes 

contribuições à pesquisa, outras entrevistas relevantes foram realizadas completando um 

cenário rico para observações obre experiências inovadoras em modelagens de cuidado no 

setor de saúde suplementar. 

Segundo as informações oferecidas pelos entrevistados desde o princípio foi possível 

observar a clara existência de um programa de ações de cuidado, desde profissionais próprios 

e estrutura física a coordenadores de equipes e do programa, com funções específicas no 

programa e não concomitantes com a gestão da operadora a nível mais geral.  

Nesta experiência foram entrevistados o representante legal da operadora, gestor da 

operadora, um gestor do programa de promoção e prevenção, um coordenador de equipe do 

programa, um profissional e um beneficiário do programa, todas as entrevistas foram 

realizadas na sede do programa, em ambiente adequado, reservado, confortável e que 

possibilitaram entrevistas com baixo nível de ruído no ambiente, facilitando posterior 

transcrição e análise, além de maior capacidade de interação entre pesquisador e entrevistado 

por menor influência de fatores ambientais no decorrer da entrevista. 

Segundo a fala do gestor do programa entrevistado podemos conhecer a história do 

programa e sua organização atual, iniciada através de projetos iniciais, nem sempre exitosos, 

mas que deflagraram discussões e possibilitaram seu posterior amadurecimento. 

“...em 2006 começamos um projeto piloto com a obesidade...”  
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“...fizemos o que a ANS recomendava, várias linhas de cuidado -  saúde da mulher, 

saúde do adulto, saúde do idoso - e dentro delas as subdivisões todas.  Não foi uma boa 

experiência, mas que deu pernas pra nós pensarmos dali para frente como fazer as coisas. Eu 

acho que isto foi interessante. Quando fizemos o piloto é que identificamos que precisávamos 

tratar na verdade não a doença, mas os fatores de risco, fazer as modificações dos 

hábitos...”.  

Nesta experiência a operadora teve a iniciativa de criar ações menos curativas e com 

maior foco na prevenção de doenças e promoção da saúde. Com os normativos da ANS, a 

operadora buscou adaptar-se às normas regulatórias; todavia, manteve uma filosofia de 

trabalho própria, com programas integrados e complementares, organizados não por linhas de 

cuidado, mas por áreas de atuação criadas pela própria operadora considerando suas 

experiências e necessidades de atendimento de seus beneficiários. Neste sentido surgem três 

frentes de atuação que por fim constituem um grande programa assistencial à saúde, formado 

por uma linha de atenção domiciliar, um programa de reabilitação (com forte participação de 

equipes de fisioterapia e eduacação física) e uma linha de promoção e prevenção. 

Nesta experiência foi possível observar uma trajetória de construção de iniciativas e 

ajustes para alcançar os objetivos propostos pela empresa e também para atender a normativos 

de regulação do setor. Como observamos nas falas dos entrevistados. 

“Isso foi iniciativa nossa. A Resolução Normativa da ANS veio depois que começamos 

a trabalhar isso. O programa, que é onde estamos fazendo esse trabalho é anterior à 

normatização da agência.” 

“E aí o (...) que era o presidente da empresa, se antecipando até à obrigação da ANS, 

resolveu que montaríamos um programa, eu elencaria as linhas que estaríamos trabalhando 

dentro das normas da ANS, as que eu achasse prioridade, e começaria a fazer.” (gestor do 

programa)  

Neste segundo dispositivo observado parece haver uma aproximação com o pólo 

contra-hegemônico das ações de cuidado no campo da saúde suplementar. Apesar de o 

atendimento médico ser realizado no consultório deste profissional, dada a característica de 

operadora do tipo cooperativa, é utilizado um sistema de informação para monitoramento e 

envio de relatórios dos pacientes do programa para seus médicos assistentes. Esta ferramenta 
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contribui para uma lógica de produção de cuidado que privilegia a assistência 

multiprofissional. Além disso, o programa conta com um profissional médico como 

coordenador geral e um profissional de enfermagem que responde pela gerência assistencial 

das três linhas de atuação do programa. 

Algumas entrevistas demonstram uma configuração tecnológica mais próxima do pólo 

contra-hegemônico que defende maior uso de tecnologias leves e racionalização e uso critico 

das duras e leve-duras, o que pode ser exemplificado nas falas: 

“... e você começa a entender algumas questões que você só entende quando vai ao 

domicílio, por que o paciente é ansioso, por que o paciente é depressivo, como é a rotina de 

vida desse paciente, por que ele não adere a um sistema de dieta comum para perder peso, 

por que o paciente não faz atividade física, por que aquele paciente, mesmo você dando uma 

medicação cara, não responde àquela medicação...”  

“E dentro da fisioterapia o fisioterapeuta consegue ver que ele hoje, por exemplo, tem 

um problema grande de ansiedade e depressão. O colaborador fisioterapeuta pode 

encaminhá-lo para o grupo de psicologia, da terapia em grupo.”  

“Então assim, isso que me fascina trabalhar com a equipe multidisciplinar. Porque a 

gente, claro, acho que todo mundo tem que estar aberto para ouvir o que o outro tem a dizer 

dentro da linha do pensamento dele. E é bacana que a gente em equipe, em reunião de 

equipe, a psicóloga consegue colocar o pensamento dela e ajudar a outra colega, por 

exemplo, da nutrição. A nutrição coloca uma situação que me ajuda dentro da sala de 

ginástica, então assim, uma harmonia muito bacana mesmo de trabalho”. 

Estas falas demonstram a existência de uma preocupação com a valorização das 

estratégias subversivas ao pólo dominante do campo de atenção a saúde no setor suplementar. 

É clara a existência de canais de comunicação formais e informais que potencializam o 

trabalho em redes complexas de cuidado, permitindo além de maior interação entre 

profissionais, circulação de idéias, sugestões, projetos... As reuniões em equipes 

multiprofissionais ampliam a capacidade de escuta e de observação dos profissionais a partir 

do momento em que recebem ferramentas de outras áreas de conhecimento que os auxiliam a 

conduzir seus próprios processos de trabalho. 
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Quanto aos efeitos gerais, notamos a partir da entrevista com o beneficiário e o 

profissional do programa que há movimentos de transformação política dos participantes do 

programa, efeitos éticos compromissados com uma lógica de respeito às individualidades e 

necessidades dos sujeitos, com importante impacto sobre a vida em coletividade e com vistas 

à ampliação ou criação de uma consciência sanitária e responsabilização pela gestão do 

cuidado por parte dos beneficiários. 

“Eu já tive um AVC, então de tempos em tempos tenho que ir ao cardiologista. E aí 

como a pressão estava oscilando, subindo, ele perguntou se eu queria fazer parte e me 

indicou para cá, para fazer exercício, assistir palestra. Tem a parte de nutrição, eu vim, e me 

dei bem, a pressão caiu, ta mantendo, normal assim, de menino, aí mantem 13x9, 13x8, às 

vezes tem dia que dá 14, mas caiu bem. O programa me ajuda, né? A atividade física adianta, 

não estava fazendo nada. Depois que dá o AVC você acha que está meio impossibilitado, e 

aqui faz você pensar diferente, através de exercício e tudo. E aí, pra mim foi ótimo esse 

programa aqui.”    

“Então assim, não só os exames que comprovam para mim a melhora dele, mas o que 

é bem bacana é ver a forma que ele entra no programa, até... como vou te dizer, as 

características físicas mesmo. As mulheres, depois, no final do programa, já vem maquiadas, 

vem toda arrumada. Então é bem bacana o feed-back que eles me dão com relação a isso, o 

bem estar de maneira geral de como eles estão.” 

A produção do cuidado nesta segunda experiência pode ser observada pelos aspectos 

do programa revelados nas entrevistas principalmente com os gestores da operadora, do 

programa e das esquipes. 

São adotados dispositivos de cuidado inovadores, apesar de existir uma preocupação 

importante com redução de riscos e custos assistenciais, é mais nítido um interesse em 

produzir um cuidado mais efetivo e permeado por relações de vínculo e responsabilização 

bem estabelecidas. As práticas de cuidado em ambiente próprio, com características 

multiprofissionais, às vezes em grupo, com a preocupação de produzir maior grau de 

autonomia dos beneficiários e suas famílias no cuidado com a saúde foram observadas nesta 

experiência. 
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   A indução aos prestadores de serviços para a produção de um cuidado mais efetivo e 

humanizado não encontra subsídios em estratégias de remuneração. Por se tratar de 

cooperativa médica os profissionais desta categoria são remunerados por consulta realizada, já 

os demais profissionais de saúde contratados pelo programa recebem remuneração fixa 

mensal e não foi identificado nenhum tipo de incentivo financeiro por cumprimento de metas 

assistenciais ou de produtividade. 

A realização de ações coletivas, educativas, em ciclos contínuos por parte da 

operadora, eleva o grau de consciência sanitária e responsabilização dos beneficiários pela sua 

saúde.   

A produção do cuidado nesta experiência, apesar de alguns elementos de conservação 

que geram tensão a favor do modelo médico-hegemônico, caracteriza-se por predominância 

de estratégias de subversão dos modos usuais de cuidar na saúde suplementar, gerando uma 

tendência à adoção de práticas de cuidado mais baseadas na integralidade, no uso de 

tecnologias de relação, no uso critico e discriminado de exames e procedimentos invasivos, 

por fim, práticas que produzam saúde e não se limitem a curar doenças.  

Desta forma, observa-se um panorama heterogêneo onde os programas objetivam, por 

um lado, promover uma racionalização da utilização das tecnologias duras com vistas a 

redução dos custos operacionais da operadora, e, por outro, oferecer um atendimento integral 

e melhor a qualidade de vida dos usuários. Observa-se uma tensão entre duas lógicas distintas, 

uma centrada na redução de custo numa perspectiva economicista, e outra visando a qualidade 

de vida e estímulo ao auto-cuidado. 

   

7.2 O Biopoder em ação 

 A discussão da promoção da saúde e prevenção de doenças pode ser entendida 

também como um campo de discursos e práticas, saberes e poderes, dimensões regulatórias e 

disciplinares, e dimensões participativas e emancipatórias. As observações de Foucault sobre 

a teoria do poder são utilizadas como instrumento filosófico-analítico das experiências 

observadas em campo. As três categorias relacionadas ao biopoder disciplina, biopolítica e 

biopotência são utilizadas como variáveis de análise em cada uma das três dimensões 

analíticas estudadas neste trabalho.    
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 Segundo Foucault, o poder soberano decidia sobre a vida e a morte ao fazer morrer e 

deixar viver, o biopoder deixa morrer e faz viver. O “fazer viver” de Foucault apresenta dois 

componentes: a disciplina e a biopolítica; a primeira tem como objetivo normatizar o corpo, 

controlando e dominando suas ações num âmbito mais individual enquanto a biopolítica trata 

do corpo, mas agora abordado socialmente, como espécie, portanto duas concepções de poder 

sobre o corpo, disciplinadoras dos sujeitos no individual e no coletivo.  

O conceito biopotência surge mais tarde a partir de releituras dos conceitos iniciais 

propostos por Foucault, e significa a possibilidade de inverter a lógica de um poder de 

dominação sobre a vida onde há uma resposta do poder da vida, isto é, uma potência política 

da vida na medida em que faz variar seu destino de submissão ao biopoder elevando a 

autonomia dos sujeitos na condução de seus próprios devires. 

Quanto à primeira experiência observada no que tange à configuração tecnológica 

pode-se concluir que predominam as estratégias disciplinares e biopolíticas de controle sobre 

o corpo, atuando de forma normativa sobre os beneficiários. Predominam as estratégias de 

controle de custos e redução de agravos, caracterizando um gerenciamento de casos com 

predomínio de dispositivos disciplinadores e de profundo cunho biopolítico. 

“Uma coisa é a promoção da saúde no SUS, outra é no plano particular, porque no 

SUS também eles estão eliminando custos, mas no hospital privado, no plano de saúde 

privado isso é mais intenso, mais agudizado, se eu disser pra você que estou fazendo essa 

promoção da saúde que é para mehorar a saúde das pessoas, melhorar sua qualidade de vida 

e etc, eu estaria sendo injusto porque eu quero fazer também é reduzir o sinistro daquele 

valores de internações durante o ano...” 

Observando os sujeitos de pesquisa, caracterizam-se os usuários sempre com múltiplos 

fatores de risco, sobre os quais se procura atuar através da prevenção primária, secundária ou 

terciária, objetivando prevenir as seqüelas e complicações das doenças crônicas, 

principalmente as que podem levar ao uso de tecnologias de alta complexidade, sobretudo à 

internação hospitalar. Para outro sujeito entrevistado, o “programa” foi criado para a 

fiscalização e prevenção da internação, selecionando pacientes pela quantidade e valor das 

internações. Na sua visão, deve-se considerar o direito do beneficiário em resolver o seu 

problema de saúde, mas fazendo isto também com vistas a reduzir o número de 
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procedimentos mais custosos com um gerenciamento dos casos pautado pela tríade consulta, 

exame e procedimento menos custoso. 

Neste sentido observamos uma configuração tecnológica pautada em tecnologias duras 

e de características disciplinares, com efeitos políticos, éticos e sociais também norteados por 

uma lógica biopolítica, produzindo na maior parte dos envolvidos com o programa de 

promoção e prevenção, uma preocupação ética pautada pela observação e controle do outro, a 

defesa de uma política conservadora e normatizada cujo impacto sobre a consciência sanitária 

dos indivíduos, responsabiliza o próprio beneficiário por seu estado de saúde e adoecimento 

como uma tentativa de reduzir custos assistenciais através de mecanismos disciplinadores e 

impositivos, cuja responsabilidade inclusive é repassada aos prestadores de serviços já que a 

operadora não desenvolve ações programáticas regulares. Para alentar o paciente e sua família 

durante o período de sofrimento com a doença há uma busca nas redes sociais e na vida 

espiritual como demonstra a fala a seguir: 

“Sabe, durante esse período houve muitos altos e baixos. Hoje eu estou mais ou 

menos. (...) Mas, dentro das circunstâncias, entendeu? Acho que o melhor que poderia 

conseguir é o que estou conseguindo. Mas também tenho muita força dentro de mim, eu não 

me entrego. Eu acho que tem alguém lá por cima que está olhando por mim, olhando por 

nós.”  

“Mas a última doutora que me atendeu foi de ouro, se interessou o mais que ela pôde, 

pediu exames, pediu isso, pediu aquilo. Eu não tenho nada a reclamar.”       

Nesta última fala do beneficiário pode-se observar como o critério de qualidade está 

relacionado ao cuidado baseado na alta densidade prescritiva, com predomínio de tecnologias 

duras e leve-duras representadas pelos exames, mesmo que esteja referindo certa preocupação 

por parte do profissional com o sofrimento apresentado por ele.  

Neste contexto a produção do cuidado neste primeiro dispositivo notadamente ocorre 

de forma totalmente fragmentada, desarticulada de um programa onde o cuidado seja 

coordenado, onde haja interação e discussão entre os profissionais das diferentes áreas de 

atuação na saúde. A operadora utiliza dispositivos de cuidado que se baseiam na atenção 

gerenciada, consonantes com uma estratégia que está apoiada na biopolítica e em ferramentas 

disciplinares de controle de riscos, de comportamentos e atitudes.  
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São definidas pelo gestor do programa como atividades desenvolvidas pelo programa: 

Controle de exames de alto custo (ressonâncias) 

Controle de internações 

Controle de LER pela parte da ortopedia 

Controle de cirurgias e materiais cirúrgicos 

Não foram definidos pelo gestor indicadores que permitam acompanhar esses casos 

antes e após as intervenções do programa. 

Não há metas estipuladas e uso claro de indicadores operacionais e de resultados, os 

primeiros se referem ao trabalho profissional, numero de atendimentos e perdas de 

atendimentos, por exemplo, os de resultado se referem às condições clinicas e laboratoriais do 

paciente que são acompanhadas pelos profissionais e pela gestão do programa. 

A partir dos sistemas de informação da operadora, dados sobre os pacientes são 

levantados ainda de forma rudimentar não permitindo selecionar população alvo para 

intervenção individual ou em grupo a partir de uma estratificação de risco, por exemplo. 

O gestor cita um caso onde um paciente do plano havia recebido alta hospitalar há dez 

dias e ele ainda não havia tomado conhecimento, pois não foi avisado pelos funcionários da 

operadora. Aqui fica demonstrado que mesmo esta estratégia de gerenciamento de casos 

apresenta falhas no modelo estudado. 

Parece haver uma pequena linha de fuga que se apóia na biopotência na produção do 

cuidado quando se trata da entrevista com o profissional de saúde que revela estratégias de 

produção de autonomia e co-responsabilização dos beneficiários, não tornando culpados nem 

tampouco descompromissados ou submissos na gestão do seu cuidado. Esta resposta do poder 

da vida se manifesta de forma desarticulada de um conteúdo programático em ações de 

cuidado coordenadas e avaliadas quanto à sua efetividade.    

“É importante saber ouvir. Sabendo ouvir, nós não somos os donos da verdade, e 

procuramos ver o que aquele profissional espera do seu paciente, espera do tratamento que o 

paciente vai receber para recuperar aquela patologia, aquela doença. Então sempre 
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procuramos ouvir. Se não puder ouvir, entramos em contato através de e-mail, de relatório, 

mas sempre procurando unir todas as informações, através de exames, de conversas, e 

solicitar e até mesmo orientar outros profissionais.” 

Neste sentido o compromisso com a geração de uma consciência sanitária e um 

projeto de co-gestão do cuidado do ponto de vista do biopoder estão centrados também numa 

lógica disciplinar e biopolítica de reprodução da vida, além da responsabilização dos 

beneficiários pelo seu estado de saúde, de certa forma culpabilizando-o por sua doença: 

“O desafio maior, o maior desafio do cliente é a falta de empenho, eu falo empenho. 

Porque se você for falar condições econômicas e tempo, pô cara, se você está doente você 

tem que procurar encontrar um tempo para você se tratar, o tempo que você olha para si 

próprio. Tem muito paciente que precisa do atendimento de mais de um profissional para se 

motivar. Apoio psicológico, ta entendendo? Um bom médico para que ele possa fechar ali o 

entendimento de que ele está fazendo alguma coisa por ele mesmo. Então eu falo empenho 

porque eu sei até que ponto você pode mudar o corpo de uma pessoa desde que ela tenha 

vontade. Se você quiser você muda.” 

Neste primeiro projeto investigado, predomina a utilização de mecanismos de poder 

disciplinares centrados no corpo individual, tendo como estratégia biopolítica principal o 

gerenciamento de casos. 

Com referência à segunda experiência podemos observar algumas características 

interessantes no que diz respeito à configuração tecnológica. Apesar da presença mais 

marcante das tecnologias leves, pode-se observar pela fala do beneficiário que predominam 

estratégias disciplinadoras e de cunho biopolítico, controladores do corpo no nível coletivo.  

Quando perguntado sobre as mudanças de atitude após iniciar sua participação no 

programa o beneficiário respondeu: 

“Mudei por causa das orientações que você recebe aqui, as palestras com a 

nutricionista e psicólogo. Então você vai dia a dia modificando. Você modifica o hábito de se 

alimentar. Então, nesse programa, por exemplo, eles fazem o atendimento domiciliar (...). Aí 

liga lá pra casa, pergunta como estou, se estou me sentindo bem, se eu tenho sentido alguma 

coisa. Eles fazem um acompanhamento direto com você.” 
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Neste exemplo o indivíduo revela ter adotado novas posturas, hábitos, 

comportamentos, atendendo de certa forma a uma lógica disciplinar cada vez mais enfatizada 

tanto nos programas de saúde pública, quanto nas orientações da saúde privada. “Perca peso”, 

“evite a gordura”, “deixe de fumar”, “pratique sexo seguro”, “faça exercícios físicos”, são 

palavras presentes na vida diária e nas políticas de promoção da saúde, que ao adotarem uma 

postura biopolítica, transferem o corpo doente para um “corpo coletivo” a ser disciplinado. 

Esta experiência, do ponto de vista dos efeitos políticos, éticos, sociais e sanitários do 

dispositivo da promoção e prevenção em saúde, apresenta resultados mais animadores que os 

da primeira experiência, mesmo que venha a apresentar alguma limitação ou viés. 

Apesar de utilizar algumas estratégias de disciplina, este programa produz efeitos 

éticos que apontam para o estabelecimento de vínculos e relações de responsabilização. 

Parece cumprir um papel educativo através de ações informativas em ciclos contínuos 

permitindo a inserção de beneficiários a qualquer momento do ciclo. O programa possibilita 

ainda, graças à sede própria, um espaço de convivência social, onde os indivíduos 

estabelecem vínculos com profissionais do programa, da empresa, com outros beneficiários, 

cumprindo assim uma função de integração social relevante. Ainda quanto aos efeitos gerais 

do programa, existe uma preocupação relevante com a conscientização e co-responsabilização 

do beneficiário pela gestão da saúde, de uma forma crítica e responsável, sem culpá-lo pelo 

seu estado de saúde. 

“O programa me ajuda, né? A atividade física adianta, não estava fazendo nada” 

“... os profissionais do programa fazem a parte deles. Mas se eu também não tiver 

interesse em querer seguir aquela explicação, a rotina que eles passam, dieta, acho que não 

consigo nada também não. Eu tenho que querer também. Se eu não quiser, não adianta fazer 

exercício, dar palestra, passar dieta, se eu não seguir, se eu não quiser.” 

“...antes eu ficava muito parado. Agora, com a atividade física, eu me sinto melhor 

para andar, para fazer uma caminhada. Em casa, se tiver que fazer algum serviço também 

me sinto melhor do que eu sentia antes.” 

Neste foco de análise nota-se uma resposta ao poder de dominação da vida, os efeitos 

gerais desta experiência sobre todos os indivíduos que dela participam, são produtores de 

idéias libertárias e subversivas, criticando as estratégias usuais de cuidar e promover a saúde 
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que estão baseadas no cuidado fragmentado e na redução dos fatores de risco. Observa-se uma 

degeneração de uma política normativa e autoritária com efeitos paradoxais de ampliação da 

participação e empowerment comunitário. O conceito de biopotência é exemplificado em 

diferentes efeitos gerais do programa, no caso: éticos, sociais, educativos e sanitários. 

Quanto ao processo de produção do cuidado esta experiência demonstrou também 

potências criativas e inovadoras, com o estabelecimento de um programa bem estruturado, 

após algumas tentativas de menor êxito, a operadora buscou uma modelagem de assistência 

própria, baseada em grupos definidos pela própria empresa, em função da sua carteira de 

beneficiários. O que se por um lado foge a uma padronização por linhas de cuidado, por outro 

permite diretrizes assistenciais ampliadas e possivelmente mais holísticas. 

A operadora criou três dispositivos assistenciais, um programa de reabilitação, um 

programa de atenção domiciliar e um programa de promoção e prevenção em saúde. 

Dos três dispositivos criados pela operadora o programa de promoção e prevenção em 

saúde foi o mais pesquisado por se tratar de objeto principal deste estudo. Os demais 

programas não foram investigados, embora de certa forma estejam agregados ao primeiro 

conformando um grande projeto de gestão da vida praticado pela operadora.  

No caso estudado o programa de promoção desenvolveu práticas inovadoras tanto 

assistenciais como de caráter mais informativo ou educativo, mesmo operando com algumas 

tecnologias disciplinares em alguns momentos, a produção do cuidado caracteriza-se pela 

resposta do poder da vida, da biopotência. Aquele foco no corpo individual propiciou, ao 

mesmo tempo, espaços de resistência e experimentação, com gradientes de invenção e 

autonomia. 

O incentivo ao aprimoramento dos profissionais participando de eventos científicos 

também contribui para uma prática de cuidado permanentemente aperfeiçoada. Este processo 

interfere positivamente com a produção do cuidado, e pode ser entendido também como uma 

estratégia inovadora de melhoramento da modelagem assistencial. 

A operadora adotou no programa, estratégias de ações informativas em grupos, 

palestras e orientações durante as consultas e outras atividades do programa. Aqui as ações 

mesmo que com alguma influência do biopoder, com alguns mecanismos biopolíticos e 

tecnologias disciplinares, opera gerando biopotência no sentido em que busca sobretudo que o 
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beneficiário se torne mais consciente de seus problemas de saúde, e saiba como controlar ou 

recuperar sua saúde, como promovê-la, e ainda se co-responsabilize pela gestão de seu 

cuidado, o que lhe confere naturalmente mais autonomia e poder de decisão, na condução de 

seu próprio destino. 

São desenvolvidas ainda atividades de lazer como caminhadas e eventos culturais 

(teatro, música, dança...) voltados para o publico interno e para a comunidade em geral. São 

definidas pela operadora como atividades inerentes à política de Responsabilidade Social da 

empresa.  

A partir dos sistemas de informação da operadora, dados sobre os pacientes são 

levantados e aplicados filtros que permitem selecionar população alvo para intervenção 

individual ou em grupo a partir da estratificação de risco adotada pela gestão do programa. Os 

sistemas emitem relatórios que são enviados para os médicos assistentes de cada paciente e 

estes também podem ser acionados por telefone para dirimir duvidas ou auxiliar nas 

intervenções. 

Dentro do dispositivo biopolítico estudado observa-se a estratégia de gerenciamento 

de casos, com a constituição de dois grupos, o primeiro formado pelos pacientes crônicos 

estáveis ou aqueles com fatores de risco para alguma doença, em que o acompanhamento 

multiprofissional através de consultas é o mecanismo biopolítico básico, atuando na 

perspectiva da prevenção primária e secundária, e o segundo formado por pacientes crônicos 

instáveis ou com incapacidades, em que a atenção domiciliar é o mecanismo básico, atuando 

na prevenção secundária e terciária. 

De modo geral, podemos inferir algumas mudanças em curso, no modo de produção 

do cuidado na saúde suplementar, com a incorporação do modelo da prevenção de riscos, 

agravos e doenças, com o foco na racionalização do uso de tecnologias médicas duras e 

gerenciamento de problemas de saúde específicos, de alto custo para a sua resolução. Neste 

sentido, considerando os projetos de gestão sobre a vida em operação nos programas de 

promoção e prevenção das operadoras investigadas, predomina a adoção dos mecanismos de 

poder disciplinares centrados no corpo individual, e como estratégia biopolítica principal o 

gerenciamento de casos.  
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7.3 As fronteiras da Integralidade na produção do cuidado 

A discussão sobre a integralidade no Brasil é intrínseca à própria discussão do Sistema 

Único de Saúde, enquanto um dos princípios fundamentais do SUS que tem proporcionado 

inúmeros debates com o objetivo de subsidiar aplicação prática no cotidiano das ações de 

cuidado em saúde.  

No âmbito da saúde suplementar a Integralidade é compreendida geralmente como um 

conjunto de ações e serviços que são garantidos por leis e normas de operação na oferta de 

produtos - os planos e seguros de assistência à saúde. Conforme já demonstrado anteriormente 

a regulação pública e os usuários de um lado, as operadoras e grupos econômicos de outro, 

tensionam os limites da integralidade, buscando respectivamente a ampliação e a 

contratualização da integralidade. 

A tentativa de articular o conceito de integralidade às dimensões analíticas utilizadas 

no estudo exige a atribuição de duas variáveis categóricas ao conceito de integralidade, quais 

sejam ampliação e contratualização, representando respectivamente os movimentos de 

distensão e redução dos limites da integralidade. Ambas as experiências incluídas no estudo 

terão sua configuração tecnológica, os efeitos gerais do dispositivo e a produção do cuidado, 

analisados sob a perspectiva da integralidade regulada, a partir das referidas variáveis. 

Quanto à primeira experiência já demonstramos o predomínio das tecnologias duras, 

saberes disciplinares, estruturados, com poucas linhas de fuga manifestas e ainda incipientes. 

No que diz respeito à configuração tecnológica o que se pode afirmar é que sua conformação 

se dá através de horizontes político-ideológicos que claramente se posicionam junto ao pólo 

que busca a contratualização da integralidade. Ou seja, são utilizados mecanismos e recursos 

que acabam por contribuir para a reprodução do velho modelo biomédico. Vejamos como 

uma das falas já utilizadas neste trabalho pode reafirmar estes valores: 

“Há uma “vacinação” no caso da minha gerencia para que não evolua para cirurgia, 

internação. Você tem que condicionar. Claro, se tiver que fazer a cirurgia vamos fazer, mas 

aquilo que tentamos evitar e não fazer, aquilo não vamos fazer.” 

“Quando você atende o paciente de forma rápida, eficiente, preventiva, bem 

orientada, você evita no futuro maior gasto com exames e internações. 
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Nestes dois depoimentos podemos observar que, apesar de buscarem indubitavelmente 

o melhor desfecho para o beneficiário, são dados alguns limites e contornos à integralidade, 

de certa forma reduzindo, ou contratualizando a integralidade com vistas, sobretudo, à 

economia de recursos que seriam gastos com largo emprego de tecnologias duras no processo 

de cuidado. 

Os efeitos gerais desta experiência no sentido ético se aproximam mais de uma postura 

de empatia entre as partes do contrato. Não há de fato uma ampliação das fronteiras da 

integralidade com o cuidado baseado na escuta e no acolhimento dos sofrimentos e 

necessidades trazidos pelo paciente, evitando sua sumarização. Considerando um dos sentidos 

da integralidade proposto por Mattos, o da boa pratica de medicina, observo neste primeiro 

dispositivo estudado, um contratualização da integralidade.  

Esta tendência persiste quando se trata dos efeitos políticos do referido programa, 

visto que são muito frágeis os projetos de cuidado, que não há uma articulação entre a 

demanda espontânea e atividades programáticas e que as incipientes diretrizes assistenciais 

são ainda verticalizadas, pautadas pela chefia ou gerência de setores ou áreas. Portanto, 

quanto ao segundo sentido de integralidade para Mattos, com relação à organização das 

práticas de saúde, o programa contratualiza também a integralidade.  

Do ponto de vista político-social e sanitário, o programa per se não produz impacto 

relevante sobre os problemas de saúde da sua coletividade, isto é, não parece haver uma 

política especial para resolver problemas de saúde de grupos específicos de beneficiários por 

exemplo. Assim mais uma vez esta experiência gera tensão para redução dos limites da 

integralidade, portanto pautando sua contratualização no terceiro sentido segundo Mattos que 

seria o da integralidade enquanto políticas especiais
64

. 

 Os entrevistados demonstraram boa capacidade de escuta e de acolhimento dos 

beneficiários embora o termo acolhimento não tenha sido utilizado durante as entrevistas. Por 

outro lado algumas entrevistas se deram em local movimentado e com ruídos intensos, 

sofrendo interrupções freqüentes, dificultando muito as transcrições posteriormente, neste 

sentido o acolhimento aos pesquisadores deixou algumas lacunas. 

Quanto à produção do cuidado, a primeira experiência não demonstrou qualquer 

inovação nas práticas assistenciais. Não parece haver preocupação com a assiduidade dos 
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beneficiários no programa e a articulação com os médicos assistentes que estão fora do 

programa ainda apresenta falhas. O dispositivo preferencial adotado para o cuidado ao 

beneficiário se baseia na atenção médica, sem espaços de cuidado multiprofissional, centrado 

na lógica curativa e de redução de custos, com impacto duvidoso na melhora da qualidade de 

vida dos indivíduos. Estas características estão representadas em algumas falas à seguir: 

Como surgiu a idéia de fazer um programa de promoção e prevenção? 

“A idéia é trabalhar não deixando o problema do beneficiário evoluir e não chegar a 

cirurgia. Você trabalha com consultas, exames, procedimentos, e você vai administrando 

isso. A ANS soltou a R.N.94, que era um programa em prevenção de saúde para lógicamente 

premiar a operadora de saúde que tivesse que tivesse atingido àquele percentual de saúde 

que ela tivesse determinado aquele percentual que ela tivesse determinado para que tirasse 

da operadora a provisão de risco, para que tivéssemos guardado esse dinheiro para possível 

pagamento não do prestador de serviços, mas guardado para a prevenção em saúde. Surgiu 

para que nós cumpríssemos o que a ANS pediu.”  

Todos os beneficiários fazem parte desse programa? 

“Não. De uma certa forma sim. Porque tem beneficiários aqui que a gente paga pela 

cirurgia. Aconteceu semana passada um procedimento em que o pessoal tinha que fazer uma 

cirurgia, determinados exames, e não fizemos uma grande cirurgia, fizemos uma micro 

cirurgia e sanou o problema do beneficiário. Então você não deixa ele evoluir, porque a 

grande cirurgia envolve médico, instrumentador, material caríssimo. É claro que temos que 

olhar o direito do beneficiário e acertar o problema dele, mas às vezes com micro cirurgia e 

com procedimentos mais adequados você consegue resolver o problema da pessoa.”  

Os meios de remuneração não seguem nenhuma lógica diferencial, por metas, 

resultados, seguindo o velho modelo de pagamento por procedimento realizado. Alegando 

preços baixos muitos profissionais se prestam a realizar mais e mais procedimentos para 

aumentar suas rendas, algumas vezes a despeito da qualidade de sua execução.  

A operadora, por buscar um gerenciamento de casos em toda a carteira, não tem um 

público-alvo do programa bem delimitado; a impressão é de que os eventos/agravos atuam 

como disparadores de um olhar mais gerencial sobre a assistência. 
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As ações desenvolvidas pelo programa não constam em contratos. 

Não há um ingresso formal em programa, os usuários são abordados pela operadora 

quando têm freqüências de utilização elevada, por exemplo, e a partir daí inicia-se um 

gerenciamento da atenção caso a caso. 

Por fim, um modo de atenção à saúde que não eleva a consciência sanitária dos 

indivíduos, não estimula o auto-cuidado e não eleva os graus de autonomia ou o faz de modo 

despretensioso e desestruturado. O programa até onde investigado demonstrou poucos 

exemplos de produção de autonomia. Embora detectada satisfação do beneficiário ele busca 

apoio fora da assistência do programa, na rede social familiar, onde encontra escuta e 

acolhimento para seus sofrimentos. Veja também seu sentimento sobre sua condição de 

saúde: 

“A coisa mais triste que me aconteceu, e isso vem comigo até hoje, é o fato de não ter 

mais aquela liberdade, porque tenho que ir sempre a clínica, naquela maquina. Não posso 

mais fazer uma programação de fazer um fim de semana fora, visitar uma praia ou qualquer 

outra atividade fora de casa e minha esposa também, porque fica presa por minha causa. 

Isso me constrange muito, evidentemente”. 

Quando perguntado sobre onde buscava ajuda, respondeu:  

“A pessoa tem que ter uma experiência de vida, eu pelo menos acho, no plano 

espiritual. Se você não tem uma confiança numa espiritualidade, se você não acha que pode 

ser ajudado, que você é guiado e orientado, entende?” 

Embora pareça haver uma preocupação com a qualidade de vida dos beneficiários o 

gerenciamento praticado pela operadora, tem mais foco na doença do que no modo de vida 

das pessoas, isso fica claro pelo agrupamento de pacientes (por suas enfermidades) e pelo 

interesse no controle de custos de alguns grupos de doenças. 

Há pouca produção de autonomia nos usuários do programa e ainda há muito que se 

caminhar para que definitivamente se alcance um nível de empowerment destes usuários que 

os permita se tornarem mais co-responsáveis pelo seu cuidado e, sobretudo, quando há 

necessidade de tomada de decisões – as instâncias de gestão da operadora e do programa 
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parecem ainda tatear as idéias de elevação da consciência sanitária dos indivíduos 

participantes do programa. 

Quanto à segunda experiência, no que tange à configuração tecnológica adotada pelo 

dispositivo implantado para promoção da saúde e prevenção de doença temos uma 

conformação onde há maior participação de tecnologias leves, portanto mais amistosa à 

integralidade. Esta característica de ampliação da integralidade também pode ser observada 

quanto aos sentidos que adotamos para a integralidade. No que diz respeito a uma boa prática 

médica, faz-se necessário ampliar a prática médica para atenção à saúde, pois não foi objeto 

de investigação o cuidado estritamente do profissional médico. Neste sentido parece haver 

importante valorização da equipe multiprofissional e da criação de mecanismos de integração 

entre os profissionais participantes. Conclui-se que há importante tendência à ampliação do 

conceito de integralidade. Como pode ser observado na fala a seguir que demonstra o 

emprego de tecnologias relacionais: 

“Por exemplo, eu posso ter um paciente que foi encaminhado para um nutricionista. 

Mas é um paciente diabético, resistente a medicamento, ele não aceita que é diabético. E o 

que fazemos, lançamos mão da psicologia para nos auxiliar nesse trabalho com o paciente. 

Não é simplesmente sair com o papelzinho da dieta e ir embora.” 

Quanto aos efeitos políticos do segundo programa embora seja uma iniciativa recente, 

apresenta estabilidade política no âmbito da direção da empresa que se demonstrou estar 

convencida da proposta. Existe uma boa articulação das ações assistenciais em função das 

necessidades e condições clinico-epidemiológicas da clientela; as diretrizes assistenciais são 

definidas pelas próprias equipes do programa sendo estabelecidas de modo menos 

verticalizado. Desta forma, quanto ao sentido de integralidade que versa sobre a organização 

das práticas de saúde, o programa é forte gerador de tensão para ampliação da integralidade.  

“...de maio de 2006 a setembro de 2006 a empresa veio pensando no restante que 

precisaria estar abrangindo e que não abrangia - o hipertenso, o diabético, e por aí vai.”  

“Na verdade, também, o que aconteceu é que a nossa carteira é muito envelhecida; 

nós já temos hoje o número de idosos que o Brasil vai ter em 2020. Mais de 35% da nossa 

carteira é acima de 60 anos. Então também tinha por obrigação fazer um tipo de trabalho 

diferenciado; porque quando uma pessoa desta sem gerenciamento nenhum ia para a 
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internação era o que chamávamos de internação catastrófica – internação em CTI, com 

período prolongado de internação, ia pra casa sem condições adequadas e reinternava com 

frequência – nós não tínhamos controle nenhum sobre este cliente. Não controle monetário, 

mas nenhum controle sobre saúde mesmo, o que você poderia fazer de diferente e o que 

poderia estar evitando” 

Do ponto de vista político-social e sanitário, o programa produz um impacto relevante 

sobre os problemas de saúde da sua carteira e parece haver algumas políticas especiais para 

resolver problemas de saúde de grupos específicos de beneficiários, por exemplo. 

Diferentemente da anterior esta segunda experiência gera tensão para ampliação dos 

limites da integralidade também no que diz respeito à integralidade enquanto políticas 

especiais, o que também está representado na fala anterior.  

No que tange à produção do cuidado esta experiência também demonstrou avanços 

consideráveis comparada com a anterior. Embora tenham sido utilizados alguns mecanismos 

de gerenciamento de casos, baseados no controle de custo, o que de certa forma contratualiza 

a integralidade, são apontados alguns vetores de fuga, tendências de modos não usuais de 

cuidado, principalmente na saúde suplementar, que, por outro lado, ampliam a integralidade 

regulada, como o dispositivo da atenção domiciliar, por exemplo. Esta prática de cuidado 

ainda traz algumas considerações relevantes sobre o modo de ver e agir com o paciente e sua 

família como revela a fala do gestor do programa:  

“...você começa a conhecer infinitamente muito mais o seu paciente(...) e você começa 

a entender algumas questões que você só entende quando vai ao domicílio, por que o 

paciente é ansioso, por que o paciente é depressivo, como é a rotina de vida desse paciente, 

por que ele não adere a um sistema de dieta comum para perder peso, por que o paciente não 

faz atividade física, por que aquele paciente, mesmo você dando uma medicação cara, não 

responde àquela medicação.” 

Quanto aos mecanismos de indução de mudanças da produção do cuidado parece 

haver ainda predominante a lógica de pagamento por procedimento, por produção e não por 

resultado, por se tratar de cooperativa onde os profissionais recebem além de sua produção 

uma participação nos lucros da empresa, já existe uma forma de remuneração diferenciada 

entretanto, segue existindo a lógica tradicional do modelo biomédico de “fee for service”. 
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Uma das falas do gestor da operadora esboça o interesse em novas lógicas de remuneração, 

mas revela que ainda não é posto em operação plena e que se trata de uma proposta exclusiva 

para a categoria médica, alijando os demais profissionais de saúde desta política: 

 “Existe uma proposta nossa que é a de mudar o foco de remunerar o médico. Os 

outros profissionais que eu te disse ganha salário por hora trabalhada. O médico ainda 

ganha por consulta. Ou seja, ele ainda ganha por doença. Nós estamos construindo 

mecanismos de pagamento do médico não por consulta. Estamos construindo indicadores 

muito mais em satisfação e saúde do nosso paciente. São coisas difíceis de serem feitas ainda, 

mas já começamos a fazer isso. Temos hoje uma modificação da parte de eficiência do 

médico. Então através disso queremos mudar essa mentalidade do médico também, de 

número de consultas que ele ganha, o horário que ele tem disponível, e que indicadores de 

qualidade de saúde aquele cliente ali está tendo.” 

Nesta segunda experiência estudada observamos ainda quanto à produção do cuidado 

alguns exemplos interessantes de produção de autonomia, auto-cuidado e co-

responsabilização pela gestão da vida e da saúde. A fala do beneficiário entrevistado 

demonstra esta tendência de ampliação do conceito de integralidade:  

“os profissionais do programa fazem a parte deles. Mas se eu também não tiver 

interesse em querer seguir aquela explicação, a rotina que eles passam, dieta, acho que não 

consigo nada também não. Eu tenho que querer também. Se eu não quiser, não adianta fazer 

exercício, dar palestra, passar dieta, se eu não seguir, se eu não quiser.” 

A fala do profissional de saúde também revela aspectos interessantes neste sentido: 

“Então, o nosso objetivo aqui é facilitar mesmo para que o cliente possa gerenciar 

melhor mesmo a sua saúde. Então nós, em conjunto, os profissionais atuam facilitando 

mesmo que ele possa gerenciar melhor a sua saúde. De que forma? Através de conteúdo 

teórico, grupos com palestras sobre diabetes, sobre hipertensão, sobre obesidade, sobre 

alimentação, sobre atividade física. (...)” 

Assim é possível concluir quanto a esta experiência, no que tange às práticas de 

cuidado adotadas, que há fortes tendências de ampliação da integralidade mesmo coexistindo 

métodos usuais e políticas conservadoras no modelo de atenção à saúde. 
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É fundamental para que se obtenham mais avanços neste sentido, compreender a 

integralidade como uma construção coletiva, que ganha forma e expressão no espaço de 

encontro dos diferentes sujeitos implicados na produção do cuidado em saúde.  

 

8. Conclusão 

A partir das observações sobre as falas dos entrevistados e os cenários onde ocorrem 

as ações de cuidado e onde ocorreram as entrevistas, constata-se que o panorama é 

heterogêneo. Diferentes empresas com lógicas distintas, portes e modalidades de operação 

peculiares exercem na prática iniciativas polares dentro do campo da saúde suplementar. 

Disciplinarmente em algum grau à luz da Biopolítica, e através da ótica da integralidade ora 

mais ora menos perseguida no processo de cuidado de cada experiência.  

Assim tornou-se possível explorar o universo recente das práticas de promoção e 

prevenção em saúde no setor suplementar, buscando compreender sua lógica e alguns 

resultados já constatados inclusive em outros estudos sobre o tema, o que também aponta para 

uma realidade potencialmente generalizável, confirmando tendências de modificações no 

modo de cuidar praticado hegemonicamente pelo setor privado. 

 A análise dos dados demonstrou que a configuração tecnológica dos dispositivos é 

diversa, em alguns casos pode estar fundamentada no uso predominante das tecnologias duras 

com parca ou nula utilização das tecnologias leves, o que representa à luz do campo da saúde 

suplementar em disputa, o predomínio das estratégias de conservação, com pouco ou nenhum 

espaço para o crescimento de um pólo contra-hegemônico em defesa da subversão, que neste 

caso significaria um modo de produção do cuidado mais afeito ao estabelecimento de 

vínculos, em que predominem as tecnologias de relação interpessoal e onde a garantia de 

acesso à saúde e o desenvolvimento de ações com maior impacto sobre a saúde das pessoas 

seja possível. Em outros casos pode ocupar uma posição que demonstra configuração 

tecnológica mais próxima do pólo contra-hegemônico que defende maior uso de tecnologias 

leves e racionalização e uso critico das duras e leve-duras, o que pode ser exemplificado em 

algumas das falas dos entrevistados.  

Pode-se concluir que predominam as estratégias disciplinares e biopolíticas de 

controle sobre o corpo, atuando de forma normativa sobre os beneficiários. Mesmo quando as 
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experiências utilizam mais tecnologias leves e procuram atuar de forma mais amistosa à 

integralidade, predominam as estratégias de controle de custos e redução de agravos, através 

do controle sobre a vida e os fatores de risco dos beneficiários, caracterizando um 

gerenciamento de casos com predomínio de dispositivos disciplinadores, portanto, 

biopolíticos. 

Nos depoimentos ficou demonstrado que ocasionalmente apesar de buscarem 

indubitavelmente o melhor desfecho para o beneficiário, são dados alguns limites e contornos 

à integralidade, de certa forma reduzindo, ou contratualizando a integralidade com vistas, 

sobretudo, à economia de recursos que seriam gastos com largo emprego de tecnologias duras 

no processo de cuidado. Uma das experiências estudadas, entretanto, no que tange à 

configuração tecnológica adotada pelo dispositivo implantado para promoção da saúde e 

prevenção de doença, logrou uma conformação onde há maior participação de tecnologias 

leves, portanto mais amistosa à integralidade.  

Os efeitos gerais dos dispositivos analisados são ambíguos, pois apesar da clara 

conservação do pólo dominante no que diz respeito aos impactos éticos, políticos e sociais do 

dispositivo, existem esforços para produção de impacto sanitário e social sobre o indivíduo 

criando mais um vetor de tendência ao pólo contra-hegemônico do setor.  

Em algumas situações predomina uma ética reduzida ao vínculo entre o contratante e o 

contratado, entre o beneficiário e a operadora, respectivamente. Relação permeada pela 

atuação de profissionais de saúde, mais ou menos comprometidos com o ato de cuidar, onde 

inexiste uma política clara e definida de programa estruturado para produzir um cuidado 

organizado e articulado, pautado pela integralidade e pelo respeito às individualidades, 

reproduzindo por fim, a estratégia conservadora do pólo dominante. 

Uma das experiências, do ponto de vista dos efeitos políticos, éticos, sociais e 

sanitários do dispositivo da promoção e prevenção em saúde, apresentou resultados bem 

animadores; mesmo com algumas estratégias disciplinares foi capaz de produzir impactos 

positivos sobre a vida dos indivíduos envolvidos com o programa. Neste caso já se observa 

um movimento mais organizado de transformação política dos participantes do programa, 

com efeitos éticos compromissados com a lógica de respeito às individualidades e 

necessidades dos sujeitos, de importante impacto sobre a vida em coletividade e defendendo a 
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ampliação ou criação da consciência sanitária e responsabilização pela gestão do cuidado por 

parte dos beneficiários. 

Pode-se concluir que a produção do cuidado tem ocorrido dentro dos paradigmas do 

modelo medico hegemônico, predominando uma visão biomédica e cartesiana sobre o 

indivíduo.  

Os dispositivos de cuidado são predominantemente os de gerenciamento de casos 

críticos, ou seja, de usuários com perfil de alto custo assistencial, ou portadores de doenças 

crônicas de longa evolução ou em períodos de agudização, existindo iniciativas espontâneas e 

desarticuladas, de desenvolvimento de novas práticas de cuidado.  

A lógica de remuneração por consultas e procedimentos persiste impedindo a ascensão 

de uma política de incentivo ao cuidado orientado por metas, por compromissos ético-

profissionais, por resultados de melhora na qualidade de vida e do nível de saúde das pessoas 

e não apenas pela quantidade de exames e procedimentos realizados.  

Entretanto foram observadas ações visando desenvolver a consciência sanitária dos 

indivíduos, bem como sua co-responsabilização pela gestão do cuidado. Em algumas 

situações, inclusive já demonstradas em outros estudos recentes sobre o tema, são adotados 

dispositivos de cuidado inovadores. Apesar de existir uma preocupação importante com 

redução de riscos e custos assistenciais, é nítido o interesse em produzir um cuidado mais 

efetivo e permeado por relações de vínculo e responsabilização bem estabelecidas.  

As práticas de cuidado em ambiente próprio, com características multiprofissionais, às 

vezes em grupo, com a preocupação de produzir maior grau de autonomia dos beneficiários e 

suas famílias no cuidado com a saúde podem ser observadas nestas experiências, que têm 

estimulado o setor ao desenvolvimento de ações semelhantes. Esta realização de ações 

coletivas, educativas, em ciclos contínuos por parte de operadoras, parece elevar o grau de 

consciência sanitária e responsabilização dos beneficiários pela sua saúde.   

A produção do cuidado observada de modo geral neste estudo, apesar de alguns 

elementos de conservação que geram tensão a favor do modelo médico-hegemônico, 

caracteriza-se por uma presença notável de estratégias de subversão dos modos usuais de 

cuidar na saúde suplementar, gerando vetores de tendência à adoção de práticas de cuidado 

mais baseadas na integralidade, no uso de tecnologias de relação, no uso critico e 
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discriminado de exames e procedimentos invasivos, por fim, práticas que produzam saúde e 

não se limitem a curar doenças. Onde seja possível permitir o exercício da biopotência 

necessária à ruptura das estratégias disciplinares e biopolíticas de controle do corpo e da vida.  

Desta forma, observa-se um panorama heterogêneo onde os programas objetivam, por 

um lado, promover uma racionalização da utilização das tecnologias duras com vistas a 

redução dos custos operacionais da operadora, e, por outro, oferecer um atendimento integral 

e proporcionar qualidade de vida dos usuários. Observa-se uma tensão entre duas lógicas 

distintas, uma centrada na redução de custo numa perspectiva economicista, e outra visando a 

qualidade de vida e estímulo ao auto-cuidado. 

Ainda quanto às observações sobre a produção do cuidado notam-se algumas 

tendências ao estabelecimento do vínculo dos profissionais da equipe com os usuários e 

responsabilização pelo seu cuidado. Entende-se como vínculo a produção de relações entre 

usuários e profissionais onde há uma sensibilidade deste para com os problemas do outro e 

uma responsabilidade na sua resolução
65

.
 
No programa que adota a atenção domiciliar, cria-se 

um vínculo com o usuário e sua família em que o profissional de saúde torna-se uma 

referência importante na gestão do problema de saúde do usuário.  

De modo geral, embora predomine no relato dos profissionais, os aspectos biomédicos 

do cuidado ao usuário, em alguns casos existem preocupações com o contexto de vida dos 

pacientes, considerando que características de contexto afetam o seu estado de saúde e 

favorecem seus hábitos de vida. Valoriza-se história e as condições de vida do usuário, 

incluindo-se os aspectos econômico-sociais e emocionais do adoecimento. Os usuários 

entrevistados, por exemplo, relataram que o trabalho feito pelas equipes foi fundamental para 

o seu tratamento, diminuindo a quantidade de remédios que atualmente precisam utilizar. 

Observa-se de forma marcante em uma das experiências, uma valorização das 

tecnologias leves relativas ao acolhimento e vínculo na produção do cuidado, embora 

predomine uma preocupação com a racionalização e controle dos custos relativos às 

tecnologias duras que enrijece as estruturas que compõem a produção do cuidado, sobretudo 

no gerenciamento de casos
66

.  

A fala do conjunto dos sujeitos de pesquisa sugere a possibilidade de algumas rupturas 

na produção do cuidado, operadas por algumas equipes multiprofissionais, em que há uma 
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tentativa de substituir a lógica de uso atual das tecnologias médicas, fortemente pautadas 

pelas tecnologias duras, por tecnologias leves no processo de trabalho em saúde. 

Contudo, no relato dos sujeitos de pesquisa, combinam-se duas abordagens relativas a 

estas potenciais inovações. Por um lado, são realizados acompanhamentos de parâmetros 

clínico-laboratoriais, como peso, pressão arterial, exames sanguíneos e outros exames 

complementares, para verificar o grau de adesão, por outro, compreende-se que esta adesão é 

um fenômeno complexo que envolve, dentre outros aspectos, o contexto social e a dimensão 

afetiva e emocional do usuário. Neste sentido ressalta-se que a criação de espaços coletivos de 

produção do cuidado fortalece a adesão do usuário, promovendo interação entre eles de forma 

que possam compartilhar suas vivências e dificuldades. 

É importante também ressaltar que não é suficiente realizar ações de orientação de 

caráter preventivo e promotor de saúde, é necessário estabelecer relações de confiança onde o 

usuário possa participar na elaboração de projetos terapêuticos e ampliar o seu desejo de viver 

e de se cuidar, considerando-se como sujeito do processo e responsável por si mesmo. Nesta 

perspectiva, deve-se perceber o usuário como co-responsável no processo de cuidado, 

demonstrando uma conscientização do mesmo sobre seu papel no auto-cuidado. Tal situação 

permite que os profissionais desenvolvam atividades de modo que o usuário perceba que a sua 

participação no processo saúde-doença é de fundamental importância, pois é ele que poderá 

diminuir ou até mesmo eliminar os fatores que colocam em risco sua saúde, não bastando 

apenas à informação veiculada pelos profissionais
67

. 

Os resultados obtidos por este estudo apresentam caráter mais descritivo do que 

analítico, todavia são perfeitamente possíveis, como já confirmadas por outros estudos, 

algumas inferências ou generalizações quanto às práticas de cuidado no setor suplementar. A 

partir da metodologia empregada e dos dados obtidos, inclusive considerando o instrumento 

de coleta de dados, foi possível concluir que algumas ações sejam das operadoras, sejam de 

pressão dos beneficiários ou da regulação sobre o setor suplementar, de alguma forma têm 

provocado impactos na mudança do modelo assistencial hegemônico na saúde privada. Não 

foi avaliado minuciosamente o quanto cada uma destas ações tem de fato propiciado às 

operadoras a implantação de seus programas assistenciais, entretanto já podem ser observadas 

práticas de cuidado que gerem tensão no sentido destas mudanças do modo usual de cuidar. 

Estas provavelmente serão questões a serem respondidas nos próximos estudos sobre o tema. 

Por se tratar de questionamentos relevantes com certeza recomenda-se sua exaustiva 
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investigação nos próximos anos, sobretudo no sentido de acompanhar a trajetória dos 

programas e dos mecanismos de regulação e fomento por parte do poder público, 

representado pela figura da ANS. 

Os esforços para compreensão dos Modelos Tecnoassistenciais em saúde tem sido 

desenvolvidos há anos pelo grupo de pesquisa de onde se origina o autor e este estudo. As 

pesquisas perpassam desde as esferas da macropolítica aos meandros da vida cotidiana no 

âmbito das relações micropolíticas. O grupo tem buscado compreender como se dão as 

disputas político-ideológicas no setor e a partir das co-relações de forças resultantes desses 

embates como operam na prática todos os atores envolvidos no cuidado em saúde. Procura 

traçar análises que permitem observar desde a posição do gestor de saúde, passando pelos 

profissionais e técnicos até o lugar social que ocupam os beneficiários do setor.  

Essas questões têm sido investigadas historicamente no âmbito do setor público e há 

cerca de uma década esta árdua tarefa tem sido desempenhada também no setor privado 

procurando não só entender as relações entre o público e o privado, mas aprofundando as 

discussões neste último setor que, passado quase meio século de existência, apresenta lacunas 

importantes em termos de pesquisa e produção sistemática de literatura específica. 

Neste contexto, o presente estudo torna-se mais um elemento para somar esforços aos 

processos de reflexão e análise sobre como tem operado os dispositivos de cuidado, em 

especial os dispositivos biopolíticos de promoção e prevenção em saúde, no âmbito do setor 

privado entendido como campo científico onde se disputam teorias, práticas e poderes 

simbólicos, buscando também compreender em que medida este cenário de produção do 

cuidado se aproxima das práticas de integralidade em saúde. É com a humildade de não ter 

esgotado o assunto, mas com a esperança de ter apontado algumas tendências, permitindo 

ampliar os conhecimentos e reflexões críticas sobre as práticas de promoção e prevenção na 

saúde suplementar que vos ofereço esta dissertação.   
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ANEXO I 

INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

Roteiro de entrevistas semi-estruturada: GESTOR DA OPERADORA 

Nome da Operadora: 

Nome:  

Cargo:  

Formação:  

Tempo na Operadora:  

 

1. Como surgiu a idéia de ter um Programa de Promoção e Prevenção? (Conte a história 

da decisão até a implantação desse programa). 

2. Qual a cobertura (% sobre usuários ou valor nominal de beneficiários) do Programa? 

Qual a abrangência do Programa? 

3. Como é seu Programa de Promoção e Prevenção? (que atividades são consideradas de 

promoção e quais de prevenção à saúde?). 

4. Que fatores foram mais importantes para a tomada da decisão em implantar o 

programa? (Houve unanimidade na operadora na decisão de implantar o programa?) 

5. O programa de Programa de Promoção e Prevenção é realizado com equipe própria? 

6. Qual a equipe de profissionais que participam do programa? 

7. Qual o papel de cada profissional no programa? 

8. Quais os resultados esperados em relação ao programa? 

9. Há metas definidas em relação à assistência à clientela que participa do programa? 

Quais?  (redução de custos, redução de internação e consumo de insumos, etc...). 

10. Quais os critérios para o ingresso do beneficiário no programa? Quem toma a decisão 

em relação ao seu ingresso? Isso é previsto em contrato? 

11. Qual o fluxo de ingresso do beneficiário ao programa? 

12. Há um limite de beneficiários para participar do programa? 

13. É feito o vínculo dos beneficiários a uma determinada equipe? Esse vínculo se dá por 

afinidade do beneficiário com a equipe ou é determinado pela operadora? 

14. Há um limite de beneficiários para se vincular a determinada equipe do programa? 

15. Qual a forma de remuneração dos profissionais que operam o programa de promoção 

e prevenção? 

16. Como se dá o contrato com a prestadora que opera o programa? E a forma de 

remuneração? 
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17. Há alguma exigência para a contratação da prestadora, tipo: 

a) composição da equipe de profissionais que vão operar o programa 

b) funcionamento do programa 

c) logística para realizar as ações de promoção e prevenção 

d) estrutura e recursos para realizar as ações de promoção e prevenção. 

e) resultados esperados em relação ao programa. 

f) cumprimento de metas em relação à assistência à clientela assistida p/ 

programa. 

g) outras. Quais? 

18. Que avaliação a operadora tem do desempenho do seu programa ou do que foi 

contratado à prestadora do programa? Qual a opinião do gestor? 

19. A operadora avalia o grau de satisfação dos beneficiários em relação ao programa? 

20. A operadora faz algum acompanhamento do usuário que participa do Programa? 

21. Como você percebe a satisfação dos beneficiários em relação ao programa? 

22. Com base na experiência do Programa, você vivencia situações de conflito, ou, 

insatisfação de algum segmento (fornecedor, prestador, usuário, profissionais)?  

 Como você lida com estes conflitos? Como eles são trabalhados? 

23. Há alguma forma de parceria entre a operadora e o SUS? 

24. Hoje você faria alguma alteração no programa? 

25. Há alguma questão que gostaria de falar e não foi abordada? 
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Roteiro de entrevistas semi-estruturada: GESTOR (coordenador) DO PROGRAMA DE 

PROMOÇÃO E PREVENÇÃO 

Nome da Operadora: 

Nome:  

Cargo:  

Formação:  

Tempo na Operadora:  

 

1. Como surgiu a idéia de ter um Programa de Promoção e Prevenção? 

2. Qual a cobertura (% sobre usuários ou valor nominal de beneficiários) do Programa? 

Qual a abrangência do Programa? 

3. Como é seu Programa de Promoção e Prevenção? 

4. Conte a história da decisão até a implantação desse programa. 

5. Que fatores foram mais importantes para a tomada da decisão em implantar o 

programa? (Houve unanimidade na operadora na decisão de implantar o programa?) 

6. Houve unanimidade na operadora na decisão de implantar o programa? 

 * Se NÃO, quais as dúvidas mais freqüentes? 

7. O programa de Programa de Promoção e Prevenção é realizado com equipe própria? 

8. Qual a equipe de profissionais que participam do programa? 

9. Qual a função de cada profissional no programa? 

10. Quais as facilidades e dificuldades em manter o beneficiário freqüente ao Programa? 

11. Quais os resultados esperados em relação ao programa? 

12. Há metas definidas em relação à assistência à clientela que participa do programa? 

Quais?  (redução de custos, redução de internação e consumo de insumos, etc...). 

13. Quais os critérios para o ingresso do beneficiário no programa? Quem toma a decisão 

em relação ao seu ingresso? Isso é previsto em contrato? 

14. Qual o fluxo de ingresso do beneficiário ao Programa? 

15. Há um limite de beneficiários para participar do programa? 

16. É feito o vínculo dos beneficiários a uma determinada equipe? Esse vínculo se dá por 

afinidade do beneficiário com a equipe ou é determinado pela operadora? 

17. Há um limite de beneficiários para se vincular a determinada equipe do programa? 

18. Como se dá o contrato com a prestadora que opera o programa? 

19. Há alguma exigência para a contratação da prestadora, tipo: 

a) composição da equipe de profissionais que vão operar o programa 
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b) funcionamento do programa 

c) logística para realizar as ações de promoção e prevenção 

d) estrutura e recursos para realizar as ações de promoção e prevenção 

e) resultados esperados em relação ao programa. 

f) cumprimento de metas em relação à assistência à clientela assistida p/ 

programa. 

g) outras. Quais? 

20. Que avaliação a operadora tem do desempenho do seu programa ou do que foi 

contratado à prestadora do programa? Qual a opinião do gestor? 

21. A operadora avalia o grau de satisfação dos beneficiários em relação ao programa? 

22. Como você percebe a satisfação dos beneficiários em relação ao programa? 

23. Com base na experiência do Programa, você vivencia situações de conflito, ou, 

insatisfação de algum segmento (fornecedor, operadora, usuário, profissionais)?  

 Como você lida com estes conflitos? Como eles são trabalhados? 

24. Como você lida com estes conflitos? Como eles são trabalhados? 

25. Hoje você faria alguma alteração no programa? 

26. Há alguma questão que gostaria de falar e não foi abordada? 
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Roteiro de entrevistas semi-estruturada: COORDENADOR DA EQUIPE DO PROGRAMA 

DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO 

Nome da Prestadora: 

Nome do Coordenador: 

Cargo: 

Formação: 

Tempo no Programa: 

 

1. Como surgiu a idéia de ter um Programa de Promoção e Prevenção? 

2. Qual a cobertura (% sobre usuários ou valor nominal de beneficiários) do Programa? 

Qual a abrangência do Programa? 

3. Como é seu Programa de Promoção e Prevenção? 

4. Conte a história da decisão até a implantação desse programa. 

5. Que fatores foram mais importantes para a tomada da decisão em implantar o 

programa? (Houve unanimidade na operadora na decisão de implantar o programa?) 

6. Houve unanimidade na operadora na decisão de implantar o programa? 

 * Se NÃO, quais as dúvidas mais freqüentes? 

7. O programa de Programa de Promoção e Prevenção é realizado com equipe própria? 

8. Qual a equipe de profissionais que participam do programa? 

9. Qual a função de cada profissional no programa? 

10. Quais as facilidades e dificuldades em manter o beneficiário freqüente ao Programa? 

11. Quais os resultados esperados em relação ao programa? 

12. Há metas definidas em relação à assistência à clientela que participa do programa? 

Quais?  (redução de custos, redução de internação e consumo de insumos, etc...). 

13. Quais os critérios para o ingresso do beneficiário no programa? Quem toma a decisão 

em relação ao seu ingresso? Isso é previsto em contrato? 

14. Qual o fluxo de ingresso do beneficiário ao Programa? 

15. Há um limite de beneficiários para participar do programa? 

16. É feito o vínculo dos beneficiários a uma determinada equipe? Esse vínculo se dá por 

afinidade do beneficiário com a equipe ou é determinado pela operadora? 

17. Há um limite de beneficiários para se vincular a determinada equipe do programa? 

18. Como se dá o contrato com a prestadora que opera o programa? 

19. Há alguma exigência para a contratação da prestadora, tipo: 

a) composição da equipe de profissionais que vão operar o programa 
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b) funcionamento do programa 

c) logística para realizar as ações de promoção e prevenção 

d) estrutura e recursos para realizar as ações de promoção e prevenção 

e) resultados esperados em relação ao programa. 

f) cumprimento de metas em relação à assistência à clientela assistida p/ 

programa. 

g) outras. Quais? 

20. Que avaliação a operadora tem do desempenho do seu programa ou do que foi 

contratado à prestadora do programa? Qual a opinião do gestor? 

21. A operadora avalia o grau de satisfação dos beneficiários em relação ao programa? 

22. Como você percebe a satisfação dos beneficiários em relação ao programa? 

23. Com base na experiência do Programa, você vivencia situações de conflito, ou, 

insatisfação de algum segmento (fornecedor, operadora, usuário, profissionais)?  

 Como você lida com estes conflitos? Como eles são trabalhados? 

24. Como você lida com estes conflitos? Como eles são trabalhados? 

25. Hoje você faria alguma alteração no programa? 

26. Há alguma questão que gostaria de falar e não foi abordada? 
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Roteiro de entrevistas semi-estruturada: PROFISSIONAL DE SAÚDE DO PROGRAMA DE 

PROMOÇÃO E PREVENÇÃO 

Nome da Prestadora: 

Nome do Coordenador: 

Cargo: 

Formação: 

Tempo no Programa: 

 

1. Como é o Programa de Promoção e Prevenção? 

2. Como e por que decidiu trabalhar no Programa de Promoção e Prevenção? (história). 

3. Quais os fatores foram mais importantes para vir trabalhar com o programa? 

(Solicitação dos beneficiários, Preocupações com a prevenção e controle de doenças 

crônicas, A proposta contratual com a prestadora, Benefícios financeiros, Identidade 

profissional com a proposta assistencial, Estrutura de trabalho oferecido pela prestadora, 

Condições de trabalho...). 

4. Há quanto tempo você trabalha no programa? 

O Programa de Promoção e Prevenção tem uma sede operacional? (tipo de sede, recursos 

logísticos, materiais?) 

5. Quais profissionais participam do programa? 

23. Qual a sua função/processo de trabalho no programa? 

24. Como funciona o programa? 

(quais são atividades que são desenvolvidas? 

quais são os objetivos? 

que benefícios diretos tem um beneficiário inscrito no programa? 

a equipe acompanha o beneficiário no seu plano terapêutico? 

quanto é necessário buscar recursos de diagnóstico, tipo exames, que providências 

são tomadas?) 

10. Quais os resultados esperados pela equipe em relação ao programa? (redução de 

internação, redução de consumo, satisfação do beneficiário, redução de custos da 

assistência, etc...). 

11. Há metas definidas em relação à assistência à clientela que participa do programa? 

12. Qual a cobertura (% sobre usuários ou valor nominal de beneficiários) do Programa? 

Qual a abrangência do Programa? 
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13. Quais os critérios para o ingresso do beneficiário no programa? Quem toma a decisão 

em relação ao seu ingresso? Isso é previsto em contrato? 

14. Qual o fluxo de ingresso do beneficiário ao Programa? 

15. Há um limite de beneficiários para participar do programa? 

16. Quais as facilidades e dificuldades em manter o beneficiário freqüente ao Programa? 

17. Como se dá o contrato com os profissionais? (vínculo empregatício, contrato como 

autônomo, contrato com cooperativa, outras modalidades.......). 

18. Que avaliação você tem do desempenho do programa/equipe? 

19. Vocês avaliam o grau de satisfação dos beneficiários em relação ao programa/equipe? 

(Como você percebe a satisfação dos beneficiários em relação ao programa/equipe?). 

26. Com base na experiência do Programa, você vivencia situações de conflito, ou, 

insatisfação de algum segmento (fornecedor, operadora, usuário, profissionais)?  

 Como você lida com estes conflitos? Como eles são trabalhados? 

20. Hoje você faria alguma alteração no programa/equipe? 

21. Há alguma questão que gostaria de falar e não foi abordada? 
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Roteiros para a entrevista: USUÁRIOS DE SAÚDE DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO E 

PREVENÇÃO 

 

Parâmetros possíveis para as entrevistas 

1. Grupo focal com usuários dos programas de promoção e prevenção: precisam (em 

tese) ser homogêneos. Essa homogeneidade poderia ser a participação em programas 

de promoção e prevenção e a multiplicidade de programas poderia trazer visões mais 

abrangentes dos programas entre si. A definição nesse momento pode ser precipitada, 

pois seria necessário conhecer um pouco a dinâmica de entrada na operadora. 

2. Linha de cuidado: entrevistas procurando constituir a linha de cuidado a partir de 

casos traçadores. Para cada programa deve-se definir um caso traçador. Pensar o 

programa dentro de uma linha de cuidado, caracterizando sua organiza e a importância 

do programa na linha de cuidado. No caso da pesquisa sobre atenção domiciliar, 

optou-se por um usuário totalmente dependente do programa, que pode ser um usuário 

mais envolvido e crítico. O que é um usuário dependente de um programa? Uma 

pessoa que está sempre “desequilibrado” em sua condição. É um caso potencialmente 

grave em que o programa ocupa um lugar fundamental na linha de cuidado do 

paciente. É o que está inscrito no programa há mais de seis meses, pressupondo um 

contato maior com os profissionais de saúde. Pode ser um idoso, um hipertenso, etc.  

 

Pressupostos 

1. É preciso pensar que o programa faz parte de um determinado projeto terapêutico 

(conjunto de atos assistenciais que são pensados para resolver um determinado 

problema de saúde = IDEAL). E há o que realmente acontece (=REAL). O que é 

pensado: consulta médica, exame, medicamento, retorno, programa, etc... 

2. A linha de cuidado diz respeito ao fluxo que o usuário faz buscando a resolução do seu 

problema de saúde: consulta, apoio diagnóstico, medicamentos, programa, etc... Essa 

linha é disparada pelo projeto terapêutico e ela é sistêmica porque cada componente é 

de um sistema (recursos que estão disponíveis por diversas estruturas). O itinerário é o 

caminho que ele percorre, inclusive fora do sistema. Pode-se posteriormente analisar 

se o paciente percorre o projeto terapêutico que lhe propõem ou também é pró-ativa na 

busca de recursos para resolver seu problema. Talvez seja interessante também 

conhecer o itinerário terapêutico, isto é, buscar conhecer quais os recursos fora do 

sistema que são acessados para resolução do problema. 
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3. Diferença de linha de cuidado, projeto terapêutico e itinerário terapêutico é uma 

nuance: se eu penso que, na micro-política, a linha de cuidado é aquilo que o gestor 

programou; na micro-política, o projeto terapêutico pode ser disputado, influenciado 

ou modificado pelo usuário que é pró-ativo. Ele pode abrir uma linha de fuga e fazer 

várias coisas que não foram programados pelo gestor. 

4. O projeto terapêutico deve ser singular, mas pode ser serializado por um protocolo; 

deve ser pactuado (consensuado ou imposto), baseado no saber técnico, saber sobre os 

recursos disponíveis e quais as tecnologias disponíveis que são de conhecimento do 

médico. 

5. Em tese, existem protocolos rígidos ou protocolos que podem (e devem) ser adaptados 

em função da singularidade do indivíduo doente. 

6. Levantar toda a história do usuário que foi indicado pelo profissional de saúde. 

Histórico de como iniciou e evoluiu o problema de saúde, incluindo a sua percepção 

de si após o diagnóstico da doença e a definição do projeto terapêutico. Não é o 

“saber” que define que alguém vai cuidar de si, mas a percepção que se tem de si 

mesmo: se é uma pessoa produtiva, se é importante para si e para alguém, etc. 

Histórico do caminho que percorreu no programa, desde sua entrada ate o momento 

atual, incluindo a rede de relações que ele estabeleceu e a percepção de si após a 

entrada no programa. Alem disso, observar os pontos positivos (facilidades), negativos 

(dificuldades) e mudanças percebidas. 

7. Entender que se trata de um estudo de caso que se encontra numa rede: com 

prestadores, operadoras, mercado de tecnologias médicas, o usuário, a famílias e 

outros usuários com o mesmo problema, entre outros atores. Qual a forma de relação 

nessa rede, quais são os interesses, poderes, conflitos, disputas, tensões, etc, presentes 

nesta rede. 

 


