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RESUMO 

 

O estudo analisa os aspectos educativos do Programa de Saúde da 
Família (PSF), estratégia institucionalizada pelo Ministério da Saúde, em 1994, 
para promover um novo ordenamento para o setor saúde. É no contexto cultural e 
dos processos educacionais que buscou-se saber em que medida o referido 
programa vem efetivando sua proposta educativa, bem como quais são as bases  
constitucionais e organizacionais desta proposta. Para tanto, utilizou-se, 
metodologicamente, do estudo de caso focado em uma unidade básica de saúde 
da família em Goiânia-Go. Os instrumentos aplicados envolveram entrevistas 
abertas e observação participante com anotações detalhadas das falas, atitudes e 
dos sentimentos dos diferentes sujeitos envolvidos com o objeto. Analisou-se o 
PSF no contexto da Reforma Sanitária, do Sistema Único de Saúde, da Promoção 
da Saúde e da Educação em Saúde, nos moldes tradicional e dialógico, atendo-
se sempre à sua proposta educativa contida nos manuais, guias e portarias 
ministeriais.  Os dados coletados foram analisados, e a partir deles concluiu-se 
que, o Programa de Saúde da Família não vem correspondendo, na prática, à 
dimensão de sua proposta educativa emancipadora e contra-hegemônica. 
Entretanto guarda, de forma latente, condições para tal. 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This work analyses the educative aspects of the Family Health 
Program, which is an institutionalized strategy by the Ministry of Health, in 1994, to 
promote a new order to the health sector. It looked to know how much the program 
referred is fulfilling its educative proposal, as well as which are the pedagogical, 
constitutional and organizational bases of this proposal, through the cultural and 
educational processes contexts. So, it was used, methodologically, of the case 
study focalized in a basic unit of family health in Goiânia-Go. The applied 
documents involved open interviews and participant observation with detailed 
notes of the speeches, attitudes and feelings of different subjects involved with the 
object. The program on the context of the Sanitary Reform, of the Unique System 
of Health, health promotion and of the education in health on the traditional and 
dialogic molds was analyzed, paying always attention to the educative proposal 
that is in the manuals, guides, and ministerial decrees. After that, the collected 
contents were analyzed and since of them was concluded that the Family Health 
Program is not corresponding, in practice, to the whole emancipated educative 
proposal and against-hegemonic. Besides, it keeps, on a latent way, conditions for 
that.  

 



 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

O ano de 1997 foi, profissionalmente, um divisor de águas em nossas 

vidas. Foi quando tivemos o primeiro contato com o Programa de Saúde da 

Família (PSF), em Abadia de Goiás, um pequeno município bem próximo de 

Goiânia, onde já trabalhava como médico generalista em um Posto de Saúde 

Municipal. Recebemos, naquele ano, o convite para integrar a equipe de saúde da 

família que estava em formação. Na ocasião fomos informados que o programa 

precisava de um médico e de uma enfermeira para serem credenciados pelo 

Governo Federal. Apesar das poucas informações que obtivemos, resolvemos 

aceitar a proposta e, juntamente com a enfermeira local, fizemos alguns cursos de 

introdução e capacitação para o PSF e rapidamente a nossa equipe estava 

formada e trabalhando naquele município. 

Deste contato íntimo e duradouro, foram três anos trabalhando como 

médico do PSF; vieram até nós algumas preocupações sobre o programa, suas 

bases e desdobramentos. Inquietava-nos a formação da equipe, a dissociação 

entre a prática e os pressupostos estabelecidos, as amarras da esfera política 

local, a ausência de cursos na esfera da Educação Permanente, a carência da 

comunidade local, a pequena participação política daquela população etc. Enfim, 

o PSF possibilitou uma série de enfrentamentos. Questões de relevância como o 

modelo assistencial, as contradições da proposta curativa e hospitalocêntrica, os 

direitos dos cidadãos e a Promoção da Saúde passaram a imcomodar-nos e, ao 

mesmo tempo, impulsionava-nos rumo a leituras, congressos e aprimoramento 

dos nossos conhecimentos na área da saúde, porém, sob um novo olhar, agora 

mais crítico e comprometido com a Promoção da Saúde. 

Foram vários questionamentos sobre os métodos e objetivos da nossa 

prática no PSF, destacadamente nas reuniões com gestantes, nas tão conhecidas 

palestras.  Em nossas exposições apresentávamos fotos, esquemas, ilustrações 
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com exemplos, e sempre terminávamos as reuniões profundamente insatisfeitos.  

Parecia-nos que tudo aquilo era lançado no vazio, sem retorno.  Pior era quando 

percebíamos que na prática diária, no cotidiano daquelas pessoas, os hábitos e 

estilos de vida continuavam os mesmos. Aquelas reuniões não eram suficientes 

para mudar comportamentos, e a nossa prática de consultório não alterava o 

estilo de vida daquela comunidade. O trabalho realizado não fazia surgir o efeito 

que esperávamos: mudança! O que acontecia favorecendo negativamente os 

resultados de nosso trabalho? Por que as doenças se repetiam obedecendo 

sempre o mesmo padrão sócio-político e cultural? Em que lugar iam parar as 

nossas informações, explicações e fórmulas de condutas e boas práticas? Por 

que aquelas pessoas não nos ouviam e, se ouviam, o que faziam com as 

informações que recebiam? 

Todos esses questionamentos e dúvidas oriundos de nossa vivência 

dentro do programa, bem como nossas frustrações, serviram de “mola propulsora” 

para o surgimento da proposta deste estudo sobre o PSF. Dessa forma, 

buscamos conhecer melhor o programa, notadamente suas bases educativas.   

O início do século XXI traz uma série de questionamentos sobre o 

campo da saúde. No Brasil, chama-nos atenção a marcada exclusão de parte 

significativa da população, ou seja, a meta de “Saúde para todos no ano 2000”, 

proposta pela Conferência de Alma Ata, em 1978, que ainda não foi alcançada. 

Pelo contrário, o cenário nacional, no campo da saúde, é marcado pelas longas 

filas, demora no atendimento e número insuficiente de leitos e de profissionais na 

linha de atendimento. Ainda que os esforços do poder público tenham se 

apresentado nas últimas décadas, a situação constitui-se como excludente, 

caracterizada pelo discreto financiamento, pelas modestas ações de promoção e 

prevenção, pelo acesso difícil e desigual no atendimento, não levando em 

consideração os diferentes graus de vulnerabilidade das pessoas e grupos 

sociais. Prevalece no Brasil uma prática de assistência à saúde que privilegia 

aquela parcela da população que pode pagar pelo atendimento médico, pelo 

medicamento, pelos exames etc. Na tentativa de reverter este quadro e caminhar 

rumo à proposta de Alma Ata, as políticas públicas de saúde, a partir da década 

de 1990, vêm sendo balizadas pela Constituição de 1988 e pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS, 1990). Passou-se, desde então, a agregar ao campo da saúde 
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conceitos como o de promoção da saúde, controle social, atenção básica à 

saúde, universalidade, equidade, integralidade etc. Esses novos conceitos vieram 

de encontro ao modelo de saúde estabelecido e hegemônico ainda nos nossos 

dias: o modelo hospitalocêntrico, curativo e biomédico. 

O SUS vem apresentando saldos positivos, notadamente no que se 

refere à universalidade e descentralização com ênfase na municipalização. 

Segundo Rehem (2002), em termos operacionais a cobertura vacinal aumentou 

muito, fazendo decair a incidência de doenças infectocontagiosas (destaque para 

a erradicação da poliomielite). As mortalidades materna e infantil também têm 

registrado números decrescentes e significativos. Entretanto, as ações do SUS 

ainda não avançaram tão rapidamente quanto a demanda exige, realçando um 

descompasso entre a criação do arcabouço legal e a vivência prática e cotidiana 

dessas leis. 

Para Sousa (2003) e Westphal (2003), em 1994 emergiu um alento no 

âmbito de atenção básica com a criação do Programa de Saúde da Família 

(PSF). De acordo com os documentos oficiais, o programa constitui-se em uma 

estratégia para operacionalizar o SUS, trazendo consigo um grande potencial 

para estruturar a Atenção Primária à Saúde em nível nacional. Ele apresenta-se 

como uma estratégia que coloca em evidência as ações de promoção, prevenção 

e recuperação da saúde, centrado no enfoque familiar. O PSF pretende 

reorganizar a prática assistencial redimensionando o enfoque da doença e do 

tratamento para a Promoção da Saúde, sua conquista e manutenção. Ele está 

estruturado na Unidade de Saúde da Família e é caracterizado por uma equipe 

multiprofissional. Cada equipe responde por uma população adstrita e é sobre ela 

que se desenvolvem as ações de promoção, prevenção e tratamento, 

caracterizando em uma proposta inovadora. Rocha (2005) apresenta em sua 

análise sobre o PSF dados confirmatórios de que alguns profissionais de saúde, 

notadamente os médicos, encontram dificuldades no momento de vivenciar as 

ações propostas pelo programa junto à comunidade, especialmente aquelas 

referentes ao caráter preventivo-promocional, priorizadas pelo programa. 

Com o PSF muda-se o foco da doença para a saúde, do indivíduo para 

a família e a coletividade e, ao mesmo tempo, ele se apresenta como palco do 

exercício e da busca da Promoção da Saúde, relacionando saúde com a 
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totalidade da vida (SUCUPIRA, 2003). Desta forma, o PSF apresenta-se como 

uma estratégia com múltiplos objetivos que vão além do tratamento de doenças 

para atingir a busca da dignidade e da cidadania (BRASIL, 1997b; 1999; 2000a; 

2001b e 2002). Espera-se que ele tenha uma ação maior nas questões que 

envolvam a formação e/ou participação ativa da comunidade nos conselhos locais 

de saúde, bem como fomente a participação popular na administração de 

recursos e políticas públicas (SOUSA, 2003).  Nesse aspecto, o PSF teria um 

papel fundamental na formação de agentes críticos, e para atingir esse objetivo é 

preciso fomentar a comunicação social educativa, voltada para a mobilização 

social, sendo um instrumento estratégico na conscientização, promoção e 

estímulo à saúde das comunidades. Segundo Alves (2005), dentro dessa 

proposta crítica e conscientizadora, o PSF pode adotar como princípio de 

Educação em Saúde a participação coletiva dos diferentes agentes, a mobilização 

social, e uma prática social permeada pelo diálogo e pela interação envolvendo 

todos os sujeitos. Espera-se haja um avanço na participação dos agentes e na 

mobilização social, visando alterar determinada situação, provocando mudanças 

(BRASIL, 2000a, p.5). Sabe-se que o modelo educativo baseado na transferência 

de conhecimentos, habilidades e destrezas, dificilmente formará indivíduos 

responsáveis, participativos e agentes de mudança. Por outro lado, abre-se 

caminho para propostas educativas que respeitem o universo cultural das 

pessoas e as formas de organização da comunidade, considerando que todas as 

pessoas acumulam experiências, valores, crenças, conhecimentos e são 

detentoras de um potencial para se organizar e agir, caracterizando uma proposta 

claramente emancipatória (SOUZA, 2001). Para Alves (2005), o PSF deve buscar 

no método dialógico os alicerces de sua prática educativa, exatamente por 

entender que este vai ao encontro da proposta formadora, conscientizadora e 

participativa do referido programa.   

Nos últimos anos, o PSF avançou muito quantitativamente. Segundo 

Afra Suassuna, diretora do Departamento de Atenção Básica da Secretaria de 

Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, “de dezembro de 2002 a abril de 2004, 

o PSF cresceu 66%”. Na mesma referência encontramos os seguintes dados: “em 

2000, foram implantados 8.604 equipes de Saúde da Família... hoje, são 19.943 
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equipes atuando em 4.565 municípios (até abril de 2004)”, (MACHADO, 2005, 

p.10). 

Segundo a proposta do SUS, encontra-se nela, com destaque, o 

controle social. Este está garantido e regulamentado pela Lei nº 8.142, de 

28/12/1990, que institui os conselhos e as conferências de saúde como instâncias 

do controle social. Ele representa o direito que a sociedade tem de interagir com o 

poder público, e é através dele que a sociedade civil deve participar das políticas 

públicas, apresentando suas prioridades, opiniões, denúncias e fiscalização do 

setor público de saúde. O PSF apresenta-se com um importante potencial para 

efetivar o controle social na medida em que propõe um contato íntimo e dialógico 

com a comunidade. Tais questões, assim como o seu avanço, ainda  esbarram no 

fato de encontrarmos as ações comunitárias desestimuladas para o exercício da 

cidadania, e de observarmos um Estado não habituado a ter suas ações 

controladas pela comunidade, caracterizando-se em um Estado inerte, ou apático 

ao controle social.  O controle social representa um grande avanço na medida que 

insere a participação popular na gestão das políticas públicas. Sobre os aspectos 

positivos advindos do trabalho integrado da equipe de saúde com a comunidade, 

Crevelim (2005, p. 324) realça que o PSF “está pautado, dentre outras diretrizes, 

no trabalho em equipe multiprofissional e na participação/controle social”.  

A proposição da mudança do modelo assistencial em saúde mediante 

a implantação do PSF, leva-nos à necessidade da discussão sobre os referenciais 

teóricos e metodológicos basilares do programa, sobretudo no que concerne a 

sua efetivação por meio de ações educativas. Analisando os documentos oficiais 

que norteiam o PSF (BRASIL, 1997a; 1999; 2000a; 2000b; 2001a; 2001b; 2004), 

é possível afirmar que ele apresenta-se como um novo espaço educativo, 

alcançando a Educação em Saúde na perspectiva de formação do senso de 

identidade individual, na dignidade, bem como na solidariedade e na 

responsabilidade comunitária, visando melhorar as condições de saúde e do 

ambiente (CHIESA, 2002).   

É no contexto da proposta educativa do PSF que nos veio, de forma 

geral, a necessidade de saber em que medida o PSF vem efetivando, na prática, 

a sua proposta educativa. Essa necessidade primeira e mais ampla solicita um 

melhor detalhamento para que possamos produzir um conhecimento mais fiel e 
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próximo do objeto em questão. É nessa linha de raciocínio que o estudo 

apresenta como objetivos específicos: a) conhecer a proposta educativa do PSF; 

b) verificar as bases que alicerçam suas ações e práticas educativas; c) conhecer 

os processos de constituição, organização, transmissão e troca de conhecimentos 

e saberes dentro do referido programa; d) observar o cotidiano das ações 

educativas do programa e, e) analisar a abrangência de suas ações educativas.   

A metodologia empregada para investigar e conhecer o objeto em 

questão foi a de estudo de caso. Essa proposta metodológica consiste na 

observação detalhada do objeto a partir de um contexto inserido em um sistema 

mais amplo. O interesse neste tipo de estudo volta-se para o que há de particular 

e de único no caso, ou ainda qual o valor que há em si mesmo. 

Na caracterização deste estudo, seguimos as orientações sugeridas 

por Lüdke e André (1986) que propõem como fundamental no estudo de caso a 

busca de novos conhecimentos, a contextualização do objeto, a variedade de 

fontes de informação e a representação dos diferentes pontos de vista 

observados durante a pesquisa sobre o objeto em questão. 

Para uma melhor compreensão da proposta educativa do PSF, bem 

como da sua prática no cotidiano, buscamos como recorte o estudo de uma 

Unidade de Saúde da Família em ação, bem delimitada no tempo e espaço, de 

contornos claramente definidos, similar a outras e, ao mesmo tempo, distinta e 

singular, constituindo uma unidade contextualizada. Seu estudo permitiu-nos uma 

aproximação com sua realidade e uma abstração do sistema no qual ela se 

insere. 

A aplicação metodológica foi desenvolvida em três fases: exploratória, 

delimitação do estudo e elaboração dos resultados. Essas fases superpuseram-se 

em diversos momentos, sendo difícil precisar os limites que as separaram 

(LÜDKE e ANDRÉ, 1986, p. 21). 

 
1. Fase exploratória  – buscou-se inicialmente uma maior intimidade 

com o tema através da leitura de textos, documentos e relatórios. Esse fato 

contribuiu para delimitar o problema, bem como para uma definição mais precisa 

do objeto. Esse contato alargado com os vários e diferentes aspectos envolvidos 

com o objeto em questão – o Programa de Saúde da Família – permitiu, 
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posteriormente, fazer uma seleção dos aspectos que seriam mais 

sistematicamente investigados. Ainda nessa fase, buscamos localizar os 

informantes e as fontes de dados que permitiram uma escolha precisa do local 

onde foi feito o estudo, o campo de trabalho. A unidade escolhida para realização 

do estudo foi uma indicação dos Gestores da Secretaria Municipal de Goiânia. 

Após a apresentação do projeto, a diretoria das Ações Básicas, em comum 

acordo com sua assessoria, indicou-nos uma determinada Unidade de Saúde da 

Família por entender que esta presta um melhor atendimento à comunidade, 

apresenta menos conflitos internos, além de conter uma equipe que melhor 

interage com a comunidade. Também foi nessa fase que fizemos os primeiros 

contados com o campo propriamente dito, buscando um contato breve, de 

reconhecimento. Foi um momento de compreensão e reconhecimento geral do 

espaço físico a ser estudado e dos sujeitos mais intimamente envolvidos, 

obtendo, a partir de então, uma visão panorâmica do conjunto de inter-relações ali 

estabelecidas.  

 
2. Fase de delimitação do estudo  – esse foi o momento em que a 

área de trabalho foi definitivamente delimitada, além de haver um maior 

envolvimento e uma maior intensidade nos relacionamentos com os sujeitos e 

com a realidade a ser apreendida. Nessa fase, realizamos a coleta sistemática 

das informações. Uma das técnicas empregada para a coleta de dados foi 

embasada no modelo de observação participante passiva, ou seja, o pesquisador 

entra na realidade a ser conhecida, mas não busca interferir nela, apenas 

conhecê-la. Através dessa técnica coletamos dois tipos de dados, sendo que o 

primeiro foi mais descritivo e objetivo. Esse de dado é fiel ao fato em si, na 

medida em que não é permitido ao pesquisador fazer juízo de valor ou interferir 

na composição do dado. O pesquisador observou o dado e o registrou fielmente 

como ele se apresentou. No momento em que se coletou esse tipo de dado, o 

pesquisador transcreveu, sem interpretação das informações observadas, o que 

ele viu e/ou ouviu, mas não o que percebeu ou interpretou.  Este dado desprezou 

o valor simbólico embutido nas falas, nos gestos, nas atitudes e nos 

posicionamentos dos fatos e sujeitos observados. O dado foi coletado em seu 

estado puro, como ele se apresentou. A segunda forma de dado coletado trouxe o 
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conteúdo latente embutido nas informações. Toda subjetividade e 

intencionalidade embutidas nas falas, nos gestos, nas atitudes e nos 

posicionamentos dos fatos e sujeitos observados adquiriram relevo e consistência 

e assim, foram transcritos.  A percepção e leitura subjetivas do pesquisador foram 

fundamentais para a coleta deste tipo de dado. A atenção reflexiva chegou ao 

dado e, desta forma, permitiu-se uma interferência em seu formato, conferindo a 

este uma nova dimensão e significado. Esse dado permitiu que as idéias, 

preocupações, valores, preconceitos e pontos de vista do pesquisador fossem 

apresentados. Os dados coletados foram transcritos para um “diário de campo”, e 

suas interpretações permitiram vincular os fatos às suas representações e entre 

as leis e sua prática, através das próprias contradições vivenciadas no cotidiano 

do grupo. Dados objetivos e subjetivos, conteúdos latentes e expressos compõem 

os dados coletados com a observação participante passiva. 

Outra técnica utilizada para a coleta de dados foi a entrevista aberta. 

Ela foi utilizada para recolher dados descritivos na linguagem do próprio sujeito e 

permitiu que desenvolvêssemos intuitivamente uma idéia sobre a maneira como 

os sujeitos interpretam os diferentes aspectos do mundo. Muitas vezes, 

assemelhando-se a uma conversa entre amigos, as entrevistas caracterizaram-se 

pela sua abertura e formato não estruturados, permitindo uma maior flexibilidade 

nos temas e nas falas. Buscou-se encorajar o sujeito a falar sobre uma área de 

interesse e, em seguida, explorá-la mais profundamente. Nessa forma de 

entrevista não nos prendemos a um roteiro. As questões eram elaboradas sem 

rigor na ordem de abordagem dos assuntos.  Na verdade, serviam como uma 

baliza para o pesquisador e não um limite, um cerceamento da fala dos 

entrevistados.  Seu formato permitiu espontaneidade e desenvolvimento de laços 

afetivos entre o pesquisador e os sujeitos entrevistados. 

O enfoque buscado nas entrevistas foi o de manter uma constante 

interação com os entrevistados, evitando comportamentos ou questões que 

gerassem uma relação de hierarquia ou observação unidirecional. Foram 

entrevistados todos os sujeitos envolvidos com a unidade de saúde em questão: 

os médicos, enfermeiros, agentes comunitários, auxiliares de enfermagem e a 

comunidade; também foram entrevistados alguns gestores da Secretaria 

Municipal de Saúde. Todas as entrevistas foram feitas com grande liberdade de 
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percurso, permitindo a livre fala do entrevistado e as necessárias adaptações. As 

informações coletadas durante as entrevistas não se prenderam apenas às falas 

dos sujeitos, mas também a toda uma gama de gestos, expressões, entoações e 

sinais não-verbais, ou seja, ao discurso subjetivo e latente implícito no discurso 

verbal.  

As conversas informais realizadas com os sujeitos ou aquelas 

observadas entre eles tornaram-se material valioso para o estudo. Dessa forma, 

toda informalidade de diálogos, linguagem e atitudes foram traduzidas no formato 

de anotações de grande valor informativo. Uma outra vertente de dados foi obtida 

através dos documentos existentes na Unidade de Saúde da Família (fichas de 

pacientes, cadastros etc), assim como os documentos oficiais que direcionam e 

regulamentam a criação do PSF. Dessa maneira, o estudo apoiou-se na 

triangulação: observação, entrevistas e documentos. 

A fase de coleta de dados (entrevistas informais, observações em 

campo e análise de documentos) realizada na unidade de saúde desenvolveu-se 

nos meses de junho a setembro de 2004. Sistematicamente, nos turnos matutino 

e vespertino, nos meses de junho e julho, e com horários alternados nos meses 

de agosto e setembro. 

É dessa fase a seguinte produção: observações do funcionamento de 

uma Unidade de Saúde da Família, atendo-nos aos diferentes momentos da 

realidade dinâmica e cotidiana da referida unidade (consultas, sala de espera, 

procedimentos médicos e de enfermagem); observação das atividades de cada 

profissional das equipes de saúde, de forma individual e no local de suas 

respectivas atividades, sem que nos distanciássemos da compreensão da 

unidade em interação e ação; acompanhamento das visitas domiciliares e 

entrevistas com todos os membros das equipes de saúde, com a comunidade 

usuária e alguns funcionários da Secretaria Municipal de Saúde (chefia do 

Departamento de Ações Básicas, enfermeiras etc.). 

 
3. Fase de elaboração dos resultados  – momento de análise 

sistemática de todo o conjunto de dados coletados. Deve-se levar em 

consideração que o material coletado é de natureza descritiva e que para melhor 

decodificação, compreensão e elaboração dos resultados foi preciso utilizar 
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processos indutivos – foi a partir das inspeções dos dados que se formaram as 

abstrações e se consolidaram os resultados. Esse modelo qualitativo de análise 

exigiu que se fizesse um esforço de abstração, ultrapassasse os dados e 

estabelecesse conexões e relações que possibilitaram a proposição de novas 

explicações e interpretações. 

Estruturalmente, esta dissertação divide-se em cinco capítulos, sendo 

que os três primeiros formam o referencial teórico do estudo, e os dois últimos   

apresentam os resultados e análises dos dados coletados. O primeiro capítulo 

traz uma discussão sobre o Sistema Único de Saúde, o contexto de sua formação 

e sua íntima relação com o Movimento da Reforma Sanitária. Apresenta-se o 

sistema de saúde brasileiro, suas diretrizes e princípios, bem como suas 

propostas de Atenção Básica (Cuidados Primários de Saúde) e de Promoção da 

Saúde. 

O segundo capítulo faz um estudo sobre o Programa de Saúde da 

Família, as intenções do Governo Federal com a sua criação e sua íntima relação 

com o Programa de Agentes Comunitários de Saúde. Estabelece a estrutura da 

Equipe de Saúde da Família, sua forma de trabalho e seus objetivos. Também faz 

referência à formação e capacitação dos membros da equipe de saúde, 

especificando suas funções e particularidades, além de realçar a proposta 

educativa do PSF. 

O terceiro capítulo refere-se à educação em saúde. Apresenta suas 

duas principais correntes teóricas, a tradicional e a crítica, trazendo um 

levantamento histórico de ambas, seus discursos e ações. Realça a aproximação 

da Educação Popular com o setor saúde e, a partir do contexto da Promoção da 

Saúde, apresenta, para o PSF, uma proposta pertinente de Educação em Saúde 

pautada no modelo dialógico. 

O quarto capítulo apresenta o cotidiano de duas equipes de saúde da 

família que realizam suas atividades na Unidade de Saúde da Família estudada. 

Ele traz o material obtido durante a pesquisa de campo, traduzindo o cotidiano 

dessas equipes. Além de retratar, propõe-se também a fazer uma análise dos 

dados, à luz de uma visão crítica dos mesmos. 
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O quinto capítulo enfoca os aspectos educativos encontrados em uma 

Unidade de Saúde da Família. Destaca-se o papel dos gestores, da equipe de 

saúde e do núcleo familiar nos diferentes momentos educativos encontrados. 

Ao final é apresentada uma conclusão, registrando-se os principais 

pontos de relevância do estudo.  



 

 

 

 

CAPÍTULO 1 – A ATENÇÃO À SAÚDE NO BRASIL E O SUS 

 

 

A atual conformação do sistema público de saúde brasileiro, o SUS – 

Sistema Único de Saúde – começou a ser construído com o movimento de 

redemocratização e da Reforma Sanitária do país nos anos 1970, ganhou corpo 

com a Constituição de 1988 e foi instituído com a Lei nº 8.080/90.  

Entretanto, é bom realçar que o SUS deve ser entendido como reflexo 

de movimentos sociais que atingiram grande força nas décadas de 1970 e 1980. 

Para melhor compreendê-lo, é preciso recorrer à história da saúde no Brasil e, 

assim, inseri-lo no contexto de processo e conquista social. 

Ao fazer uma revisão da história do setor saúde, constata-se que, no 

Brasil, as políticas de saúde sempre privilegiaram um “Sistema de Doenças” na 

medida em que se colocaram as questões referentes às doenças, ao tratamento e 

à cura, num patamar elevado, bem acima dos aspectos da conquista da saúde e 

manutenção da mesma. Nesse sentido, a lógica predominante no setor sempre 

voltou-se para o combate às doenças e não para a promoção de saúde. Daí 

falarmos em um “Sistema de Doenças” posto que as políticas de saúde 

fomentadas pelo Estado, durante o século XX, priorizaram as construções de 

hospitais, centros de saúde, laboratórios, exames, consultas e internações. Esse 

quadro vislumbrava as questões patológicas na mesma medida em que 

esquivava-se da idéia de que tais fatos denunciavam um grave problema: a perda 

do “Estado de Saúde” e a conseqüente desvinculação das políticas de saúde das 

demais políticas sociais. Ou seja, tais políticas implementadas negligenciavam, 

entre outras, as condições sócio-econômicas e culturais da população. Pouca 

atenção foi dada no sentido de antecipar-se aos motivos que levam à doença, às 

seqüelas e à morte. 

Os primeiros sinais de uma organização no sistema de saúde brasileiro 

aconteceram na primeira metade do século XVI com os jesuítas e os físicos, que 
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eram formados em universidades européias com conhecimentos gerais amplos e 

não exclusivamente em física (SCLIAR, 2005, p. 14). O período colonial foi 

fortemente marcado por pestilências como a varíola, febre amarela, peste 

bubônica, tuberculose e sífilis. “O órgão controlador da Medicina, a junta do Porto-

Medicato, criado em 1782 pela rainha D. Maria I, tinha sua sede em Portugal e 

estava mais ocupada em fiscalizar os botecos e os curandeiros da colônia do que 

evitar doenças” (SCLIAR, 2005, p. 15).  

A medicina nacional só veio a ter a sua primeira faculdade de medicina 

em 1808. Para Scliar “a assistência hospitalar neste período ficava a cargo das 

Santas Casas de Misericórdia, surgidas no início da colonização” (SCLIAR, 2005, 

p.15). Em tais situações, preocupava-se mais com o acolhimento e a assistência 

religiosa do que com a assistência hospitalar e a assistência prestada voltava-se 

para a população pobre e indigente. Andrade afirma que a população restante 

“buscava socorro dos físicos, médicos, cirurgiões, barbeiros, sangradores, 

empíricos, curandeiros, parteiras e curiosos” (ANDRADE, 2003, p.01). Com 

relação à medicina no Brasil do século XVIII e XIX, Jesus (2005, p. 18) afirma 

que: 

 

[...] médicos, cirurgiões, boticários, barbeiros/ sangradores, enfermeiros 
e parteiras dividiam espaço com curandeiros, feiticeiros e benzedores. O 
médico era o indivíduo que havia freqüentado a Universidade de 
Coimbra na Metrópole [...]. Os médicos ou cirurgiões eram em geral 
brancos e livres, enquanto que a atividade de barbeiros/ sangradores e 
enfermeiros eram exercidas por negros ou escravos. 

 

A saúde pública no Brasil nasceu no período compreendido entre o fim 

da monarquia e o início da República Velha, momento histórico que consolidou o 

Estado Nacional Moderno, marcado pelo predomínio dos grupos sociais 

vinculados à agroexportação cafeeira (ANDRADE, 2003, p.1). Nessa fase a saúde 

pública caracterizou-se pelo modelo Sanitarista Campanhista, o qual predominou, 

no Brasil, durante toda a primeira metade do século XX. Entretanto, o modelo 

médico assistencial, predominante ainda nos dias de hoje, começou a surgir já 

nas décadas de 1920 e 1930. Seu embrião pode ser considerado a CAP (caixas 

de aposentadorias e pensões) e o IAP (institutos de aposentadorias e pensões), 

que mantinham concessões de benefícios pecuniários e prestação de serviços 

(médico e farmacêutico) aos empregados e seus dependentes. 
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Levy et al (2002, p. 2) observam que a fundação do Ministério da 

Educação e Saúde na década de 1930, cristalizou, na saúde, a centralização 

administrativa advinda do processo revolucionário de 1930. Concretizou-se uma 

grande aproximação entre sindicatos, institutos e Estado, este último exercendo 

um grande controle sobre as instituições com práticas de clientelismo, populismo 

e paternalismo. Em meados do século XX, o governo unificou todo o sistema 

previdenciário na figura do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), 

medida que levou a uma demanda de profissionais e serviços, desencadeando a 

construção de hospitais, clínicas e faculdades de medicina. Consolidaram-se as 

relações autoritárias, mercantilizadas e tecnificadas entre médicos e pacientes e 

entre serviços de saúde e população, o que certamente traduziu as macro 

relações estabelecidas na sociedade brasileira demarcada por uma lógica 

patrimonial e excludente. O início dos anos de 1960 consolidou, no Brasil, a 

prática assistencialista na saúde. 

No início da década de 1970, a insatisfação social vultosa e a exclusão 

acentuada contribuíram para o fortalecimento de entidades civis organizadas 

como sindicatos, movimentos comunitários e partidos políticos, cujas atuações 

denunciavam às autoridades e à sociedade a situação calamitosa das políticas 

públicas de saúde. Somente alguns tinham direito à assistência médica; a grande 

maioria da população, quando precisava de atendimento médico, tinha que se 

submeter à longas filas, maus tratos e demora no atendimento. É característica 

marcante deste período a demanda crescente de excluídos requerendo políticas 

públicas mais amplas e democráticas. 

Nesse período, o sistema público de saúde no Brasil seguia o modelo 

médico-assistencial e beneficiava somente os trabalhadores de “carteira 

assinada” que contribuíam para a Previdência Social. Predominava um modelo de 

gestão da saúde centrado, sob os aspectos financeiros e operacionais, no 

governo federal. O arranjo institucional aglutinava-se em torno do Instituto 

Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS), criado em 1977 

como um desdobramento do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS). 

Esse modelo excluía do atendimento médico aquela parcela da população que 

não possuía vínculo com a economia formal, ou seja, o atendimento à saúde 

pública só era prestado aos associados do INAMPS e aos seus dependentes. 
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A década de 1970 ficou marcada, no campo da saúde, pela figura do 

INAMPS prestando assistência aos seus associados e pela criação de unidades 

de saúde nas periferias, com atendimento precário e de baixa resolutividade. Sob 

o domínio dessa gestão, predominava uma prestação de saúde baseada na 

assistência médica previdenciária. A prerrogativa era para o atendimento clínico 

individualizado e a atenção hospitalar especializada. As ações de saúde 

comunitária e de prevenção de doenças não tinham relevo e o pouco que se fazia 

era com subsídio extremamente reduzido (HEIMANN, et al, 2000). Em termos de 

ações e serviços organizados, o governo desenvolveu, em meados dos anos de 

1970, estratégias restritas às experiências dos programas comunitários de saúde, 

alvejando atender às populações pobres e negras. É desse período a construção 

de um grande número de unidades de saúde conhecidas como Postos de Saúde 

(“Postinho”) na periferia urbana ou em áreas rurais sem acesso aos serviços de 

saúde (HEIMANN, et al, 2000). Tais unidades de saúde sempre foram marcadas 

pela carência de material e de recursos humanos qualificados, além de serem 

utilizadas, desde as suas origens, com finalidades eleitorais pela classe política 

(VASCONCELOS, 2001). Por outro lado, as classes sociais financeiramente 

favorecidas podiam usufruir de um atendimento especializado, individualizado, de 

tecnologia moderna e marcado pela presteza no atendimento. 

A crise da Previdência Social colocou em evidência o fracasso do 

modelo assistencialista à saúde. O financiamento da saúde apoiava-se em 

recursos não provenientes do orçamento fiscal, mas sim de contribuições sociais. 

Quando a Previdência Social apresentou, no final dos anos de 1970, sinais de 

uma grave crise econômica, todo o arranjo do setor saúde ficou em uma situação 

extremamente vulnerável. A contribuição proveniente do trabalhador assalariado 

tornou-se insuficiente para atender às necessidades do INAMPS, das 

aposentadorias, dos afastamentos temporários etc. Segundo Heimann (2000), a 

crise também se caracterizou pelos seguintes fatos: 

a) descontrole das contas e dos gastos públicos  no setor; 

b) primazia concedida ao setor privado e especializado na prestação 

de assistência médica, onerando os cofres públicos ; 

c) deterioração da rede de equipamentos do setor público. 
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Politicamente, o país vivia um regime ditatorial. A abertura política, 

marcada pelo processo de transição do Regime Militar de 1964 para uma ordem 

democrática, ocorreu no Brasil entre meados da década de 1970 e o ano de 1985. 

Neste ano o Colégio Eleitoral elegeu Tancredo Neves como presidente do Brasil. 

Este processo foi responsável pela reorganização de movimentos sociais que 

lutaram pela melhoria das condições no país. Nesse contexto, os problemas 

referentes à saúde ganharam aliados, no sentido de lutar para adquirir melhorias 

nesse setor.  

Segundo Heimann (2000, p. 25), o momento histórico anterior à Carta 

Magna de 1988 era extremamente desolador em relação à assistência médica, 

com grande acirramento de questões, como: 

- ação estatal centralizada, com ações incipientes no setor de saúde 

pública; 

- privatização dos serviços e crescimento desordenado de gastos 

com a saúde; 

- casuísmo nas questões de prevenção e medicina coletiva; 

- limites às políticas de acesso ao sistema de saúde; 

- atendimento marcado por longas filas, maus tratos, demora no 

atendimento; 

- enfoque hospitalocêntrico, curativo, tecnicista, burocrático; 

- hipervalorização do profissional da área de saúde e ausência de 

“ouvidos” para as reivindicações e participação popular; 

- demanda crescente de excluídos do sistema de saúde. 

Com relação à conjuntura internacional, o setor da saúde já apoiava 

suas discussões nas orientações da Conferência de Alma Ata, realizada em 1978, 

na antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Essa conferência teve 

como eixo principal o apoio aos indivíduos e aos grupos sociais para que 

assumissem cada vez mais o controle de suas vidas e de sua saúde e, ao mesmo 

tempo, expressou a necessidade de ação urgente de todos os governos, de todos 

que trabalham no campo da saúde e da comunidade mundial para promover a 

saúde de todos os povos do mundo. A declaração de Alma Ata enfatizou a saúde 

como direito humano fundamental, como a mais importante meta social mundial e 

que, para ser alcançada, requer a ação de outros setores, inclusive o social e o 
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econômico. A conferência avançou ao propor os Cuidados Primários de Saúde 

como essenciais, cientificamente bem fundamentados e socialmente aceitáveis. 

Tais cuidados incluem aspectos educativos, preventivos, saneamento básico, 

imunização, tratamento de doenças e lesões comuns, fornecimento de 

medicamentos essenciais, atenção à nutrição apropriada, provisão de água de 

boa qualidade e cuidados de saúde materno-infantil (BRASIL, 2005).  

As propostas da Conferência de Alma Ata influenciaram decisivamente 

o Movimento da Reforma Sanitária no Brasil. Seus conceitos tornaram-se 

emblemáticos dentro do movimento e, posteriormente, alicerçaram a VIII 

Conferência Nacional de Saúde que se realizou de 17 a 21 de março de 1986, em 

Brasília, DF. 

O Movimento da Reforma Sanitária surgiu no Brasil no contexto de 

reorganização dos movimentos sociais na década de 1970 e propunha 

alternativas para a construção de um novo sistema de saúde com características 

mais democráticas (XAVIER, 2002, p. 12). O movimento congregava profissionais 

da saúde, acadêmicos e setores da sociedade e abria-se para uma análise de 

esquerda marxista da saúde, debatendo o processo saúde/doença no contexto 

social, econômico e, inclusive, no processo do trabalho (AROUCA, 2002, p. 18). 

As conquistas do movimento foram acontecendo gradativamente e, aos poucos, 

sua voz chegou à esfera do poder público. Quando isto aconteceu, o movimento 

já tinha propostas concretas e já havia produzido uma infraestrutura intelectual 

suficiente para promover e organizar uma conferência de saúde. Dessa forma, em 

1986, foi convocada a VIII Conferência Nacional de Saúde. 

Contando com expressiva participação da sociedade civil e científica, a 

VIII Conferência Nacional de Saúde abriu amplo debate sobre as questões de 

saúde no Brasil, permitindo incluir nas discussões temas políticos, educativos, 

econômicos, sociais, a participação social etc, possibilitando, assim, colocar a 

questão da saúde em um universo maior, contextualizado e multifocal. Presidida 

pelo então presidente da Fundação Oswaldo Cruz, o médico sanitarista Sérgio 

Arouca, a conferência conseguiu reunir, pela primeira vez, mais de 4 mil pessoas 

que trabalharam durante 5 dias consecutivos. 

A VIII Conferência Nacional de Saúde foi convocada, segundo Xavier 

(2002, p. 12) “com o objetivo de discutir mudanças na estrutura e na política do 



 25 

país. A conferência resultou em várias propostas reunidas no projeto da Reforma 

Sanitária Brasileira”. Esse projeto foi decisivo para a elaboração da Constituição 

de 1988, especificamente o capítulo referente à saúde, destacando a 

descentralização, participação popular, universalidade e a eficiência da gestão 

local. 

É oportuno salientar que no contexto que imediatamente precede a 

promulgação da Constituição Nacional, discutia-se, internacionalmente, um novo 

conceito referente à saúde. Os debates aconteciam em torno das reflexões sobre 

a Promoção da Saúde. Rapidamente tais reflexões passaram a fazer parte do 

debate nacional sobre a saúde no Brasil. Os debates realizados ao redor do 

mundo colocavam em evidência a constatação de que a saúde tem uma 

determinação social, portanto está relacionada com a totalidade da vida. Passou-

se a conceber a saúde como um produto social, ou seja, a saúde é uma 

construção que se faz a partir dos vários condicionantes sociais, econômicos e 

políticos. Dessa forma, deixou-se de lado o paradigma da saúde como a ausência 

da doença e adotou-se um novo paradigma: saúde como produto da qualidade de 

vida, socialmente determinada. Esse novo olhar confere significado e importância 

para o fato de que os indivíduos são contextualizados em diferentes aspectos 

históricos, culturais e sociais, e que somente compreendendo este indivíduo em 

sua totalidade é que poderemos nos voltar para a Promoção da Saúde. 

A consagração das discussões sobre a Promoção da Saúde ocorreu 

com a I Conferência sobre Promoção da Saúde, em Ottawa, no período de 17 a 

21 de novembro de 1986. Entretanto, ela já se estabelecia, no Canadá, desde 

1974 (CUNHA, 2005). A conferência reconheceu como pré-requisitos 

fundamentais para a saúde: a paz, educação, habitação, o poder aquisitivo, um 

ecossistema estável, a conservação dos recursos naturais e a equidade. Ela 

definiu como campo de ação para a Promoção da Saúde a construção e 

implementação de políticas públicas saudáveis, a criação de ambientes favoráveis 

para a saúde, o desenvolvimento de habilidades individuais, o reforço da ação 

comunitária e a reorientação dos serviços de saúde (as ações de proteção e 

promoção à saúde devem ser somadas à assistência médico-hospitalar). 

A Promoção da Saúde pensa a saúde, e a ausência da doença passa a 

ser mais um dos aspectos para atingi-la. Busca-se com ela atuar nos 
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determinantes da saúde, ou seja, atuar positivamente em tudo aquilo que venha a 

favorecer o desenvolvimento das potencialidades humanas. Isto implica em 

intervir coletivamente, visando a qualidade de vida – a Promoção da Saúde é uma 

responsabilidade de toda a sociedade (SUCUPIRA, 2003). 

Se no paradigma anterior os sistemas e as concepções de saúde 

apoiavam-se em um modelo voltado para a consulta médica, ao diagnóstico, aos 

tratamentos medicamentosos e a prevenção das doenças, o novo paradigma 

propõe que os sistemas e concepções de saúde se voltem para os múltiplos 

aspectos que corroboram para a qualidade de vida. Não basta apenas tratar as 

enfermidades ou preveni-las, é imperativo que se atinja uma boa qualidade de 

vida para se ter, como produto, a saúde. O conceito de saúde passa a agregar as 

condições de vida e o exercício da cidadania como fundamentos de uma vida 

saudável, e somente a exclusão da doença não confere mais essa garantia. 

A qualidade de vida aqui apontada, como educação, moradia, salário, 

trabalho, meio ambiente, saneamento, segurança e combate às doenças, vem em 

um conjunto de conquistas, cujo saldo maior é a saúde. Discutir a saúde e sua 

aquisição é inteirar-se destes múltiplos enfoques que lhe dão contorno. A partir do 

paradigma da Promoção da Saúde, tornou-se impossível dissociar saúde de 

economia, sociedade, política e cultura. 

Um aspecto importante dessa proposta está no fato dela incluir os 

aspectos individuais, o estilo de vida desejado, as opções que cada indivíduo faz 

para si no que concerne à saúde. Também realça os aspectos comunitários ao 

enfocar que a responsabilidade pela Promoção da Saúde é dividida entre os 

próprios indivíduos, grupos comunitários, profissionais de saúde, as instituições, 

os serviços sanitários e governos. Realça, ainda, que a “promoção da saúde 

começa na participação efetiva e concreta da comunidade na eleição de 

prioridades, na tomada de decisões e na elaboração e desenvolvimento de 

estratégias para alcançar melhor nível de saúde” (BRASIL, 2000b, p. 3). Também 

é de relevância para a Promoção da Saúde os aspectos educativos, notadamente 

quando se refere a “favorecer o desenvolvimento pessoal e social, de forma a 

proporcionar a informação e educação sanitária e a aperfeiçoar as aptidões 

indispensáveis à vida” (BRASIL, 2005, p. 3). Ainda nesse aspecto, é essencial 

que a população seja preparada para as diferentes etapas da vida e que esta “só 
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será possível através das escolas, lares, lugares de trabalho e ambiente 

comunitário” (BRASIL, 2005, p. 3). 

A Carta de Ottawa (BRASIL, 2005) afirma que Promoção da Saúde é o 

nome dado ao processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria de 

sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no controle 

desse processo. 

Em 1988, a nova Constituição Brasileira adotou a proposta da Reforma 

Sanitária e seu texto reflete o cenário nacional e internacional das Conferências 

de Saúde.  A Carta Magna veio como uma resposta às propostas e reivindicações 

da Reforma Sanitária, notadamente quando estabelece a saúde como direito de 

todos e dever do Estado. Pela primeira vez era constitucionalmente estabelecido 

o princípio de seguridade social no país, e também a saúde foi considerada em 

seção exclusiva (Art. 196 a Art. 200), consagrando princípios pelos quais o 

Movimento da Reforma Sanitária vinha lutando. 

                  A nova constituição apresentou o Sistema Unificado de Saúde (SUS) 

que é “um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo, e o único a 

garantir assistência integral e gratuita para a totalidade da população” (REHEM, 

2003, p. 448). O Art. 196 da constituição estabelece que: “A saúde é direito de 

todos e dever do Estado [...]”. Dessa forma, define-se de maneira clara a 

universalidade da cobertura do SUS. 

O SUS está estabelecido por preceitos constitucionais e sua 

construção é norteada pelos seguintes princípios doutrinários (FERREIRA, 2001): 

- Universalidade – é a garantia de atenção à saúde, por parte do sistema, a todo 

e qualquer cidadão. Desta forma, o indivíduo passa a ter direito de acesso a 

todos os serviços públicos de saúde. Saúde passa a ser direito de cidadania e 

dever dos governos municipal, estadual e federal. 

- Equidade – todo cidadão é igual perante o SUS e será atendido conforme 

suas necessidades até o limite do que o sistema pode oferecer para todos. 

Aqui se assegura ações e serviços de todos os níveis de acordo com a 

complexidade que cada caso requer. 

- Integralidade – é o reconhecimento na prática dos serviços de que: 

a) cada indivíduo é um todo e assim deve ser visto, na sua totalidade, 

indivisível e membro de uma comunidade; 
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b) as ações de promoção da saúde, proteção e recuperação da mesma 

formam um todo indivisível e não podem ser compartimentadas; 

c) as unidades de serviço à saúde formam também um todo único e 

indivisível, configurando um sistema capaz de prestar assistência integral; 

d) o homem é um ser integral, bio-psicosocial, e deverá ser atendido com 

esta visão integral por um sistema de saúde também integral, voltado a 

promover, proteger e recuperar sua saúde. 

Dizemos que o sistema de saúde no Brasil é único porque ele segue a 

mesma doutrina e os mesmos princípios organizativos em todo o território 

nacional, sob a responsabilidade das três esferas autônomas do governo: federal, 

estadual e municipal. Os princípios que regem a organização do SUS são: 

a) Regionalização e Hierarquização – os serviços devem ser 

organizados em níveis crescentes de complexidade tecnológica, dispostos em 

uma área geográfica delimitada e com definição da população a ser atendida. 

Dessa forma, fica garantido a uma determinada população todas as modalidades 

e assistência bem como o acesso a todo tipo de tecnologia disponível; 

b) Resolubilidade – é a exigência de que, quando um indivíduo busca o 

atendimento ou quando surge um problema de impacto coletivo sobre a saúde, o 

serviço correspondente esteja capacitado para enfrentá-lo e resolvê-lo até o nível 

de sua competência; 

c) Descentralização – diz respeito à redistribuição das 

responsabilidades quanto às ações e serviços de saúde entre os vários níveis do 

governo. Reforça-se o poder municipal da saúde (municipalização da saúde) que 

assume maior responsabilidade na promoção das ações de saúde diretamente 

voltadas aos seus cidadãos; 

d) Participação da comunidade – a população garante a sua 

participação no processo de formulação das políticas de saúde e do controle da 

sua execução em todos os níveis, desde o federal até o local. É também 

conhecido como controle social e efetiva-se através das entidades representativas 

da comunidade; 

e) Complementaridade do Setor Privado – quando, por insuficiência do 

setor público, pode-se fazer a contratação de serviços privados de forma 

complementar, legislado pela constituição. 
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A institucionalização do SUS, sua regulamentação e o detalhamento de 

suas diretrizes e modalidades operacionais só ganharam contornos legais com a 

Lei Orgânica do SUS (LOS). Esta é formada por duas leis a Lei nº 8.080, de 1990, 

e a Lei nº 8.142, de 1991, que, respectivamente, dispõem sobre as condições 

para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes, e sobre a participação da 

comunidade na gestão do SUS. Tais fatos compõem uma grande alteração da 

situação até então vigente. O Brasil passou a contar com um sistema púbico de 

saúde único, universal e aberto a participação comunitária. 

É relevante registrar que o Sistema Único de Saúde começou a ser 

criado como uma estratégia que visou dar universalidade à cobertura das ações 

de saúde, até então exercida de forma frágil pelo INAMPS. Também é relevante 

repensar que o SUS é uma construção da sociedade brasileira e não um 

arcabouço legal oferecido a ela como uma benesse política. Deve-se relembrar 

que são momentos importantes nessa construção o movimento de 

redemocratização do país, a Reforma Sanitária, a conjuntura internacional pela 

valorização dos Cuidados Primários de Saúde e pela Promoção da Saúde, bem 

como a VIII Conferência Nacional de Saúde. 

Entretanto, embora o arcabouço mínimo que legisla sobre a área de 

saúde esteja pronto desde 1990, os reflexos esperados ainda não se 

concretizaram. Algumas lacunas já se apresentavam logo nos primeiros anos de 

introdução do SUS. Quanto à forma de organização da atenção à saúde, o SUS 

enfrentou sérias dificuldades que se estendem do início da década de 1990 até os 

presentes dias.  

A constituição apresenta a Atenção Básica resolutiva como a principal 

forma de organizar a atenção à saúde e de cumprir com os princípios do SUS. Ou 

seja, para que o SUS se firme na prática e no cotidiano da sociedade brasileira é 

de fundamental ordem que se priorizem as ações na Atenção Básica à Saúde, 

compreendendo esta como “um conjunto de ações, de caráter individual ou 

coletivo, situadas no primeiro nível de atenção dos sistemas de saúde, voltadas 

para a promoção da saúde a prevenção de agravos, o tratamento e a reabilitação” 

(BRASIL, 1999, p. 9). Para operacionalizar o SUS, torná-lo praticável e 

vivenciável, o governo federal vem estruturando a Atenção Básica (ou Atenção 
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Primária, ou os Cuidados Básicos de Saúde) por entender que dessa forma 

viabilizar-se-ão mais rapidamente e de forma eficiente a universalização do 

acesso e a garantia da integralidade da assistência (BRASIL, 1999). Pretende-se 

alicerçar o SUS a partir do primeiro nível de atenção, ou seja, de menor 

complexidade, imediatamente acessável para todos, a porta de entrada do 

sistema de saúde. O que se espera da Unidade Básica de Saúde é que ela seja 

capaz de desenvolver as atividades que foram apresentados no Manual para 

Organização da Atenção Básica (BRASIL, 1999): educação para a saúde e sobre 

os métodos de prevenção de doenças; atendimento dos problemas de 

alimentação, abastecimento de água e saneamento básico; imunização; combate 

às enfermidades endêmicas locais; tratamento de doenças e traumatismos 

comuns e provisão dos medicamentos essenciais. Segundo Silva (2005, p. 21) a 

Unidade Básica de Saúde pode resolver 80% dos problemas de saúde da 

população que a ela recorre, à luz dos princípios do SUS.    

Para fortalecer a Atenção Básica o governo desenvolveu, como 

estratégia, o Programa de Saúde da Família, acreditando que este pode  

apresentar soluções mais rápidas para alguns dos nós do setor saúde. Seu 

surgimento representa um incremento no primeiro nível de atendimento, ou seja, 

da Atenção Básica à Saúde, e está inserido em um contexto de decisão política e 

institucional de investimento no SUS. Podemos compreender o PSF como uma 

estratégia estruturante fundamental para viabilizar, na prática, os princípios do 

SUS, as propostas da Atenção Primária à Saúde e da Promoção da Saúde. 



 

 

 

 

CAPÍTULO 2 – O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA – PSF 

 

 

O Programa de Saúde da Família (PSF) é uma estratégia de 

atendimento à comunidade que consiste em desenvolver ações de promoção, de 

proteção à saúde e de assistência. Constitui-se na principal resposta do Ministério 

da Saúde para solucionar um importante nó do setor, ou seja, reorientar o modelo 

assistencial do Sistema Único de Saúde a partir da Atenção Básica. Suas origens 

estão na decisão do Governo Federal, em 1991, de execução do Programa de 

Agentes Comunitários de Saúde (PACS). Este nasceu como um esforço voltado 

para a redução dos altos índices de mortalidade infantil e materna da Região 

Nordeste, posto que esta região concentra o maior percentual de população pobre 

e, conseqüentemente, mais exposta ao risco de adoecer e morrer (SOUZA, 

2001). 

Em 1987, no Ceará, foi implantado o Programa de Agentes de Saúde 

(PAS), com recursos próprios e vinculados à Secretaria de Saúde do Estado. O 

sucesso do programa levou o Governo Federal a adotá-lo como modelo para a 

criação do PACS. O Ministério da Saúde, em 1991, instituiu o PACS, tomando 

como modelo as experiências do Ceará, com normatização comum e repasse de 

recursos. Rapidamente o programa foi implantado em todo o território nacional. 

Inicialmente centrou-se nos pequenos municípios, que se caracterizavam pela 

precariedade dos indicadores e pela insuficiência de oferta e de organização de 

serviços. O PACS colaborou para que se avançasse nas ações que se tornaram 

embriões de um movimento de transformação do modelo assistente vigente, 

fornecendo as bases para o PSF.  O contexto de criação e expansão do PACS foi 

de um período de ebulição do movimento pela descentralização e municipalização 

dos serviços de saúde, conforme estabelecia o SUS e, portanto, cenário de 

muitos debates que mostravam a construção de consensos e explicitavam 

inúmeros conflitos com inevitáveis reflexos no PACS. Naquele momento era 
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inevitável e notório o grande choque causado pelo PACS: de um lado, o modelo 

de atenção hegemônico, tradicional, centrado na doença, curativo, exercido de 

forma verticalizada e acessível a uma parcela restrita da população; do outro lado, 

uma proposta inovadora, centrada no vínculo dos profissionais de saúde com a 

comunidade, na valorização do saber popular, nas práticas preventivas, na visita 

domiciliar e na atenção à família e não à pessoa. “O programa também trouxe 

uma visão ativa da intervenção em saúde de não ‘esperar’ a demanda ‘chegar’ 

para intervir, mas de agir sobre ela preventivamente, constituindo-se, assim em 

instrumento real de organização da demanda” (SOUZA, 2002). O lançamento do 

PACS representou um desafio e uma estratégia de mobilização das forças sociais 

na revitalização do movimento sanitário a partir dos sistemas locais de saúde, 

tendo como protagonista e educador social, o Agente Comunitário de Saúde 

(ACS). 

O PACS contribuiu de maneira significativa para a melhoria do sistema 

de saúde (SOUZA, 2002, p. 222-224), na medida em que: 

a) fixou enfermeiros no interior, inclusive em municípios onde antes não havia 

nenhum profissional de saúde; 

b) ampliou os vínculos entre a comunidade e a unidade de saúde; 

c) introduziu a visão ativa de intervenção em saúde através da ação preventiva, 

constituindo-se em instrumento real de organização da demanda; 

d) ampliou a autonomia municipal, pois sua implantação exigia que no município 

houvesse Conselho Municipal de Saúde,  Unidade Básica de Saúde e Fundo 

Municipal de Saúde para receber recursos federais do programa; 

e) contribuiu para importante queda nas taxas de mortalidade materna e infantil, 

notadamente no Nordeste brasileiro. 

Entretanto, a introdução do SUS e, posteriormente, a criação do PACS, 

não foram, por si só, suficientes para resolver a “crise do modelo de assistência”.  

Ou seja, “Era necessário criar instrumentos ou intervenções para a ruptura com o 

modelo de atenção tradicional e historicamente hegemônico no país, traduzido  

como centrado na doença, concentrando as ações e os recursos para o 

tratamento ou a análise epidemiológico de risco.” (SOUZA, 2002, p.  224)  

Assim, o governo federal propôs alterações que pudessem modificar ou 

interferir no modelo curativo, que privilegiava a medicina de alto custo e acessável 
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apenas a uma discreta parcela da população. Era preciso firmar as reformas 

iniciadas pelo SUS em bases mais sólidas; o PACS já representava um avanço 

neste sentido, mas tornava-se necessário adotar uma estratégia estruturada que 

incluísse a agregação de recursos humanos e tecnológicos nas práticas 

assistenciais. Havia uma necessidade urgente em refazer a lógica das tradicionais 

Unidades Básicas de Saúde, ou seja, dos postos ou centros de saúde, que 

funcionavam com baixo aproveitamento, ações puramente curativas e com 

profissionais de saúde insatisfeitos com suas práticas dissociadas das reais 

necessidades da comunidade. 

Com a finalidade de estruturar o SUS em novas bases, rompendo com 

o comportamento passivo das tradicionais Unidades Básicas de Saúde e 

estendendo as ações junto à comunidade, foi lançado em 1994, na administração 

do ministro Henrique Santillo, o PSF. A este respeito, Souza (2002, p. 224) afirma: 

 

[...] o Ministério da Saúde mobilizou um conjunto de atores (gerentes 
municipais que já reivindicaram apoio para expandir a ação do PACS; 
representantes de secretarias estaduais; profissionais engajados em 
projetos pioneiros de reformulação do modelo de assistência; 
especialistas de organismos de apoio) para participar da formulação de 
proposta de intervenção na rede básica de saúde, visando a continuação 
e à sustentação dos princípios defendidos na incorporação de agentes 
comunitários. 

 

O PACS foi fundamental sob vários aspectos, porém era preciso 

avançar estruturalmente de forma que se alterassem as bases do sistema de 

saúde. Urgia que se efetivassem os princípios do SUS a partir do reordenamento 

das Unidades Básicas de Saúde, ou seja, nas bases. É nesse contexto que o PSF 

foi formulado. Sua grande novidade e seu avanço está exatamente em propor 

uma mudança na rotina, nos objetivos e nas relações das tradicionais Unidades 

Básicas de Saúde. Sousa (2003, p. 30) diz que o PSF é: 

 

[...] uma estratégia para reverter a forma atual de prestação da 
assistência à saúde, na edificação de um novo modelo, cujo produto, 
resultado da substituição do processo, é representado pela 
transformação das Unidades Básicas de Saúde em Unidades de Saúde 
da Família [...] 

  

A proposta do PSF busca concretizar as diretrizes do SUS em nível da 

“porta de entrada” do sistema de saúde, ou seja, o local em que primeiramente o 
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paciente chega quando necessita de um recurso na área de saúde. Essa “porta 

de entrada” é a Unidade Básica de Saúde. Vejamos o que  Botazzo (1999, p. 17-

19) nos fala sobre ela: 

 

[...] aquela que absorve a demanda universal, que dá resolutividade a 
quase 80% das intercorrências, encaminharia para serviços 
especializados e internações os casos de maior complexidade, 
acompanharia programaticamente grupos etários ou de crônicos, 
processaria uma vigilância em saúde em sua área de abrangência e 
ainda realizaria a relação política com seu entorno. 

 

A “porta de entrada” do sistema de saúde, a Unidade Básica de Saúde, 

é o local primaz do atendimento primário à saúde e das ações de Promoção da 

Saúde. “Tanto é assim que o Ambulatório de Especialidades, o Hospital e o 

Centro de Excelência compõem o lugar dos níveis secundário e terciário de 

atenção...” (BOTAZZO, 1999, p. 17). 

 O PSF é uma política estruturante fundamental para fazer com que as 

tradicionais Unidades Básicas de Saúde passem a abrigar a equipe de saúde da 

família, convertendo-se em Unidade de Saúde da Família (USF). Não ocorre 

apenas uma mudança na terminologia, mas sim na intencionalidade e na forma 

como as ações irão se operacionalizar. A Unidade de Saúde da Família veio para 

fazer valer os Cuidados Primários de Saúde e a Promoção da Saúde à luz dos 

princípios do SUS (universalidade, equidade, integralidade, regionalização, 

resolubilidade, descentralização e a participação dos cidadãos / controle social). 

Ele “nasce de um acúmulo de experiências capitalizadas por todo o país, desde 

as origens do PACS [...] e várias outras experiências...” (SOUSA, 2003, p. 24). O 

PSF e o PACS formam uma unidade e se complementam mutuamente, entretanto 

o PSF representa um avanço do PACS e, ao mesmo tempo, um casamento com 

este (BRASIL, 2001b; SOUSA, 2003). Em 1998, o Ministério da Saúde consolidou 

o movimento de fortificação do PSF. Ao assumir o cargo de ministro, o senador 

José Serra ratificou o PSF como estratégia estruturada para a organização do 

sistema de saúde e que esta deveria acontecer a partir do incremento da Atenção 

Básica. 

 

Ao PSF foi então atribuída a função de desenvolver ações básicas, no 
primeiro padrão de atenção à saúde, mas propondo-se a uma tarefa 
maior do que a simples extensão de cobertura e ampliação do acesso. O 
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PSF deveria promover a reorganização da prática de assistência com 
novos critérios de aproximação, provocando reflexos em todos os 
campos do sistema. Daí sua força estruturada sobre o modelo [...]. 
(SOUZA, 2002, p. 224) 

 

2.1. Estrutura e formato do PSF 

 

A Unidade de Saúde da Família deve atuar por meio de uma equipe 

multiprofissional composta, no mínimo, por um médico, uma enfermeira, um ou 

dois auxiliares de enfermagem e por quatro a seis agentes comunitários de 

saúde, caracterizando, desta forma, a equipe de saúde da família. Cada equipe é 

responsável por uma área territorialmente habitada por 2.400 a 4.500 pessoas 

(BRASIL: 2000 a, p. 6). A Unidade de Saúde da Família é a localidade física onde 

se concentram as ações de consultas, vacinas, cuidados básicos de enfermagem 

e atividades de grupo para Educação Permanente (BRASIL, 2001b, p. 72). Seu 

caráter é dito substitutivo (substituição das práticas hegemônicas de assistência) 

e suas ações devem restringir-se à população adstrita, isto é, trabalhar 

exclusivamente em um território físico e populacional definido (BRASIL, 2001b). 

Posteriormente, com a ampliação do programa, outros profissionais estão se 

agregando à equipe do PSF, como o cirurgião-dentista, o auxiliar do cirurgião-

dentista e o técnico em higiene dental. Oficialmente, o Ministério da Saúde, na 

Portaria nº 1.886/GM, item 8 (BRASIL, 1997), argumenta como “Diretrizes 

Operacionais do PSF” os seguintes aspectos, os quais caracterizam a 

reorganização das práticas de trabalho nas Unidades de Saúde da Família: 

 

9.1. Caráter substitutivo das práticas tradicionais das unidades básicas 
de saúde, complementariedade e hierarquização. 

9.2. Adscrição de população / territorialização. 
9.3. Programação e planejamento descentralizados. 
9.4. Integralidade da assistência. 
9.5. Abordagem multiprofissional. 
9.6. Estímulo à ação intersetorial. 
9.7. Estímulo a participação e controle social. 
9.8. Educação permanente dos profissionais das equipes de saúde da 

família. 
9.9. Adoção de instrumentos permanentes de acompanhamento e 

avaliação. 
 

É condição essencial para o sucesso do PSF que todos os 

componentes da equipe trabalhem 8 horas por dia, 40 horas semanais. Essa 



 36 

jornada de trabalho visa obter uma dedicação integral à saúde da família, bem 

como uma maior e mais profunda interação entre a equipe de saúde e a 

comunidade. Somente com uma convivência permanente e prolongada com a 

comunidade e as famílias assistidas é que se estabelecerão vínculos afetivos, 

efetivos e compromissos entre os diferentes agentes envolvidos. Dessa forma, a 

equipe passará a conhecer pessoalmente cada um de seus pacientes, 

identificando-os pelos nomes, pela sua história de vida, pelas condições de 

habitação, trabalho e a que tipo de riscos a saúde deles está exposta. 

O Ministério da Saúde, através do seu Guia Prático (BRASIL: 2001, p. 

75), define claramente as atribuições comuns a todos os profissionais que 

integram as equipes do PSF:  

 

- conhecer a realidade das famílias pelas quais são responsáveis, com 
ênfase nas características sociais, econômicas, culturais, 
demográficas e epidemiológicas; 

- identificar os problemas de saúde e situações de risco mais comuns 
aos quais aquela população está exposta; 

- elaborar, com a participação da comunidade, um plano local para o 
enfrentamento dos problemas de saúde e fatores que colocam em 
risco a saúde; 

- executar de acordo com a qualificação de cada profissional, os 
procedimentos de vigilância epidemiológica, nas diferentes fases do 
ciclo de vida; 

- valorizar a relação com o usuário e com a família, para a criação de 
vínculo de confiança, de afeto e de respeito; 

- realizar visitas domiciliares de acordo com o planejamento; 
- resolver os problemas de saúde no nível de atenção básica; 
- garantir acesso a continuidade do tratamento dentro de um sistema 

de referência e contra-referência para os casos de maior 
complexidade ou que necessitem de internação hospitalar; 

- prestar atenção integral a população adstrita, respondendo a 
demanda de forma contínua e racionalizada; 

- coordenar, participar e/ou organizar grupos de educação para a 
saúde; 

- promover ações intersetoriais e parcerias com organizações formais 
e informais existentes na comunidade para o enfrentamento conjunto 
dos problemas identificados; 

- fomentar a participação  popular, discutindo com a comunidade 
conceitos de cidadania, de direito à saúde e as suas bases legais; 

- incentivar a formação e/ou participação ativa da comunidade nos 
Conselhos Locais de Saúde e no Conselho Municipal de Saúde; 

- auxiliar na implantação do Cartão Nacional de Saúde.   
 

Pelo afirmado na Portaria nº 1.886/GM (BRASIL, 1997a), no Guia 

Prático (BRASIL, 2001b) e em outros documentos oficiais (BRASIL, 2001a;  

BRASIL, 2000b; BRASIL, 2000c), cabe à equipe do PSF o papel de agente 
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formador de sujeitos críticos, tornando-se um viés fundamental para a promoção 

de mudanças estruturais no sistema de saúde e na promoção da mesma. O 

caráter educativo é claramente expresso e pode ser traduzido através do modelo 

de Educação em Saúde. Um dos enfoques comum a estes documentos está no 

estímulo que se deseja dar às práticas sociais em grupo. A idéia de Educação em 

Saúde que transparece aponta para uma prática social cujo processo contribui 

para a formação da consciência crítica das pessoas a respeito de seus problemas 

de saúde contextualizados nos fatores econômico, político, social, cultural e 

familiar. A proposta educativa estimula a busca de soluções e a organização para 

a ação individual e coletiva. Expressões como “estímulo à participação e controle 

social”; “Educação Permanente dos profissionais de saúde”; “fomentar a 

participação popular”; ”discutir com a comunidade”; “coordenar, participar e/ou 

organizar grupos de educação para a saúde” e “enfrentamento conjunto dos 

problemas identificados” respaldam a proposta educativa do PSF. Sobre o caráter 

da educação em saúde, Levy  (2002, p. 4) faz a seguinte afirmação: 

 

Considerar a educação em saúde como disciplina de ação significa dizer 
que o trabalho será dirigido para atuar sobre o conhecimento das 
pessoas, para que elas desenvolvam juízo crítico e capacidade de 
intervenção sobre suas vidas e sobre o ambiente com o qual interagem 
e, assim, criarem condições para se apropriarem de sua própria 
existência.  

 

Nesste sentido, a análise do PSF a partir do fortalecimento da Atenção 

Básica é fundamental para a relação efetiva entre políticas de saúde e ações 

educativas, contribuindo para a renovação das práticas de saúde articuladas às 

lutas mais amplas (moradia, emprego, salário etc). 

 

Se, de um lado, a educação não é a alavanca das transformações 
sociais, de outro, estas não se fazem sem ela. Se de meu projeto de 
ação política, por exemplo, excluo a ação educativa porque só depois da 
transformação é que posso me preocupar com a educação, inviabilizo o 
projeto. Se, por outro lado, enfatizo apenas a educação com programas 
de natureza técnica e/ou espiritual e moral, não mobilizo e organizo 
forças públicas indispensáveis a mudança, o projeto se perde em blá-
blá-blá ou vira puro assistencialismo. (FREIRE, 2000, p. 91) 

 

Com relação às atribuições específicas de cada profissional da equipe, 

o Ministério da Saúde apresenta no Guia Prático do PSF (BRASIL, 2001b): 
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- Atribuições específicas do médico: realizar consultas clínicas aos 

usuários da sua área adstrita; prestar assistência integral em todas as fases do 

ciclo da vida; realizar consultas no domicílio quando necessário; aliar a atuação 

clínica à prática da saúde coletiva; fomentar a criação de grupos de patologias 

específicas, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental etc; realizar o 

pronto atendimento médico (suporte) nas urgências e emergências; encaminhar 

casos mais complexos para a unidade de referência sem deixar de prestar o 

acompanhamento; realizar pequenas cirurgias; indicar internação hospitalar, 

solicitar exames complementares; verificar e atestar óbitos; realizar atividades 

clínicas correspondentes às áreas prioritárias na intervenção na Atenção Básica. 

- Atribuições específicas do enfermeiro: realizar cuidados diretos de 

enfermagem nas urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação para a 

continuidade da assistência prestada; realizar consulta de enfermagem, solicitar 

exames complementares, prescrever/transcrever medicações, conforme 

protocolos estabelecidos nos Programas do Ministério da Saúde e as disposições 

legais da profissão; planejar, gerenciar, coordenar, executar e avaliar USF; 

executar a assistência integral em todas as fases da vida; executar assistência 

básica e ações de vigilância epidemiológica e sanitária; realizar ações de saúde 

em diferentes ambientes na USF e domicílio; aliar a atuação clínica à saúde 

coletiva; organizar e coordenar a criação de grupos de patologias específicas, 

como de hipertensos, de diabéticos etc.; supervisionar e coordenar ações para 

capacitação dos ACS e de auxiliares de enfermagem, com vistas ao desempenho 

de suas funções. 

- Atribuições específicas do auxiliar de enfermagem: realizar 

procedimentos de enfermagem dentro de suas competências técnicas e legais; 

realizar procedimentos de enfermagem na USF e domicílios, dentro do 

planejamento de ações traçado pela equipe; preparar o usuário para consultas 

médicas e de enfermagem, exames e tratamentos na USF; zelar pela limpeza e 

ordem do material de equipamentos e de dependências da USF; realizar busca 

ativa de casos como tuberculose, hanseníase e demais doenças de cunho 

epidemiológico; executar assistência básica e ações de vigilância epidemiológica 

e sanitária; realizar ações de educação em saúde aos grupos de patologias 

específicos e às famílias de risco, conforme planejamento da USF. 
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- Atribuições específicas do ACS: realizar o mapeamento de sua área; 

cadastrar as famílias e atualizar permanentemente este cadastro; identificar 

indivíduos e famílias expostas a situações de risco; identificar áreas de risco; 

orientar as famílias para utilização adequada dos serviços de saúde, 

encaminhando-as e até agendando consultas, exames e atendimento 

odontológico, quando necessário; realizar, por meio da visita domiciliar, 

acompanhamento mensal de todas as famílias sob sua responsabilidade; estar 

sempre bem informado e informar aos demais membros da equipe sobre a 

situação das famílias acompanhadas, particularmente aquelas em situações de 

risco; desenvolver ações de educação e vigilância à saúde, com ênfase na 

promoção da saúde e na prevenção de doenças; promover a educação e a 

mobilização comunitária, visando desenvolver ações coletivas de saneamento e 

melhoria do meio ambiente, entre outros; traduzir para a Equipe de Saúde da 

Família a dinâmica social da comunidade, suas necessidades, potencialidades e 

limites; identificar parceiros e recursos existentes na comunidade que possam ser 

potencializados pelas equipes. 

- Atribuições específicas do cirurgião dentista: realizar levantamento 

epidemiológico para traçar o perfil da saúde bucal da população adstrita; realizar 

o tratamento integral, no âmbito da atenção básica para a população adstrita; 

encaminhar e orientar os usuários que apresentarem problemas mais complexos 

a outros níveis de assistência, assegurando seu acompanhamento; realizar 

atendimento de primeiros cuidados nas urgências; realizar pequenas cirurgias 

ambulatoriais; executar as ações de assistência integral, aliando a atuação clínica 

à de saúde coletiva; coordenar ações coletivas voltadas para a promoção e 

prevenção em saúde bucal; programar e supervisionar o fornecimento de insumos 

para as ações coletivas; capacitar as equipes de saúde da família no que se 

refere às ações educativas e preventivas em saúde bucal; supervisionar o 

trabalho desenvolvido pelo THD e o ACD. 

- Atribuições específicas do TSB (Técnico em Saúde Bucal) ou THD 

(Técnico de Higiene Dental): sob a supervisão do cirurgião dentista, realizar 

procedimentos preventivos, individuais ou coletivos, como escovação 

supervisionada, evidenciação de placa bacteriana, aplicação de flúor, selantes, 

raspagem, alisamento e polimento, bochechos, entre outros; realizar 
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procedimentos reversíveis em atividades restauradoras; cuidar da conservação e 

manutenção dos equipamentos odontológicos; acompanhar e apoiar os 

desenvolvimentos da equipe de saúde da família no tocante à saúde bucal. 

- Atribuições específicas do ACD (Atendente de Consultório Dentário): 

proceder à desinfecção e esterilização de materiais e instrumentos utilizados; sob 

a supervisão do cirurgião dentista ou do THD, realizar procedimentos educativos 

e preventivos aos usuários, individuais ou coletivos, como evidenciação de placa 

bacteriana, escovação supervisionada, orientação de escovação, uso de fio 

dental; preparar e organizar o instrumental e materiais necessários para o 

trabalho; instrumentalizar o cirurgião dentista ou THD; cuidar da manutenção e 

conservação dos equipamentos; agendar o paciente e fazer orientações sobre 

retorno e conservação  do tratamento; acompanhar e desenvolver trabalhos com 

a equipe de saúde da família no tocante a saúde bucal. 

Em vários momentos o Ministério da Saúde propõe como atribuições 

do PSF a participação, o incentivo, a criação e o fomento de atividades educativas 

para a saúde, integrando a equipe de saúde da família à comunidade. Entretanto, 

chama-nos a atenção o fato dessas atividades reportarem-se, com maior 

freqüência, como atividades do auxiliar de enfermagem e dos ACS. A Portaria nº 

1886/GM (BRASIL: 1997a) ressalta que o ACS deve realizar ações educativas: 

para prevenção do câncer cérvico-uterino e de mama; sobre métodos de 

planejamento familiar; referentes ao climatério; sobre nutrição nas famílias e na 

comunidade; sobre saúde bucal; para preservação do meio ambiente. A mesma 

portaria também ressalta que o ACS deve realizar ações para a sensibilização 

das famílias e da comunidade para abordagem dos direitos humanos, bem como 

estimular a participação comunitária para ações que visem a melhoria da 

qualidade de vida da comunidade. 

Segundo orientações do Ministério da Saúde (BRASIL, 2001a), os ACS 

são pessoas que devem cumprir os seguintes requisitos formais: residir na 

comunidade há pelo menos dois anos; ter dezoito anos ou mais; saber ler e 

escrever e ter disponibilidade de tempo integral para exercer suas atividades. É 

esclarecedor saber que cada agente é responsável por uma determinada unidade 

territorial, definida como microárea. Esta é entendida como “o espaço geográfico 
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delimitado onde residem cerca de 400 a 750 pessoas e corresponde à área de 

atuação de um agente comunitário de saúde” (BRASIL, 2000 a, p. 5). 

O conjunto das ações desenvolvidas pelo ACS tem, como suporte, o 

processo de educação comunitária envolvido pela prática política voltada para a 

ação solidarizante. Ele deve buscar envolver a comunidade no engajamento para 

a identificação de seus problemas, o levantamento de prioridades e mobilização 

conjunta de recursos para responder às necessidades detectadas. Dessa forma, o 

papel do ACS envolve solidariedade e cooperação com o objetivo de aglutinar os 

indivíduos de uma comunidade em torno de seus valores, saberes, dificuldades, 

potenciais e problemas na perspectiva integradora e sustentável. 

Segundo os documentos oficiais (BRASIL, 2001a; 2001b; 1997), na 

prática diária o ACS é o principal responsável pela intermediação entre a equipe 

de saúde e as famílias por ele assistidas. É ele que procura estabelecer o 

compromisso para que a equipe de saúde e a comunidade venham encontrar 

soluções para os problemas diários, bem como para a construção de uma 

vivência saudável. Rotineiramente, o ACS visita os lares e é ali, nas casas das 

pessoas, na convivência familiar que ele trabalha: executando orientações; 

planejando ações; agendando consultas; discutindo com a família hábitos 

saudáveis; desenvolvendo rotinas de higiene; verificando esquemas de 

vacinação, fiscalizando a alimentação pública (mercados e feiras); mobilizando a 

comunidade para a construção de hortas e para a execução de mutirões; pesando 

crianças; aferindo a pressão arterial; auxiliando nos cuidados para com a 

gestante, o recém-nascido, o doente crônico e o acamado. Para executar estas 

atividades, de naturezas tão diversas, espera-se que o ACS tenha um perfil 

caracterizado pela(o): liderança, empatia, dinamismo, discrição, capacidade de 

programar e planejar, gosto por ações educativas, simpatia, compreensão da 

importância de seu trabalho e conhecimento de sua comunidade (COSTA e 

CARBONE: 2004, p. 14). 
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2.2. Formação e capacitação do PSF 

 

A consolidação do PSF sempre esteve sujeita à existência de 

profissionais de saúde com conhecimentos, atitudes e habilidades adequados ao 

novo modelo. Um dos grandes desafios é que este “novo profissional” não se 

encontra disponível no mercado de trabalho em quantidade suficiente. O perfil dos 

profissionais que compõem a equipe de saúde da família configura-se, segundo 

Costa e Carbone (2004, p. 11-14), como: 

 

[...] gosto pelo trabalho em equipe; sensibilidade para aspectos 
psicológicos e sociais; capacidade de adaptar-se a situações novas; 
facilidade no trato com pessoas de diferentes faixas etárias; equilíbrio; 
resistência a frustrações; empatia; gosto pelo trabalho comunitário e 
pelas ações educativas; e envolvimento com a comunidade, nos mais 
diferentes aspectos. 

 

Tradicionalmente esse profissional não foi objeto de formação das 

universidades, que há alguns anos vêm se voltando cada vez mais para o 

“abastecimento” do mercado de especialistas. 

 

É preciso reconhecer que o maior desafio está concentrado no médico, 
cuja formação no Brasil é ainda baseada no ensino flexneriano, 
fragmentador, que usa o foco da especialidade na produção do trabalho 
como práxis para o aperfeiçoamento da assistência, e uma mudança no 
modelo de assistência, visando a eficácia das ações em saúde, o que 
implica obrigatoriamente a reavaliação do ensino das práticas anteriores. 
(SOUZA, 2002, p. 226) 

 

Um dos nós da implantação do programa é exatamente a escassez de 

profissionais com perfil para o exercício das atividades propostas. O mercado está 

definindo um novo perfil de profissional, o que vem a exigir do aparelho formador 

alterações curriculares para melhor atender às necessidades deste mercado. Se a 

formação dos profissionais de saúde, destacadamente do médico, do enfermeiro 

e do cirurgião dentista, não vislumbrarem o perfil generalista, crítico, comunitário 

atuante, preventivo e voltado para a Promoção de Saúde, dificilmente 

conseguiremos efetivar, na prática do PSF, as alterações propostas. 

Um aspecto importante no contexto do PSF é aquele que se refere à 

importância da formação, capacitação e Educação Permanente da equipe de 

saúde da família. O Ministério da Saúde reconhece esta importância e, com o 
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intuito de sanar algumas deficiências nesta área, bem como aprimorar e equalizar 

a formação desses profissionais, desenvolveu um arcabouço de diretrizes 

voltadas para estas questões. A Portaria nº 1886/GM (BRASIL, 1997a) ressalta 

que o município deve “Garantir a capacitação e educação permanente das 

equipes de saúde da família, com apoio da Secretaria Estadual de Saúde”; 

ressalta também, como diretriz operacional do PSF, a “educação permanente dos 

profissionais das equipes de saúde da família”. No mesmo documento refere, 

como atribuição do enfermeiro, “planejar e coordenar a capacitação e educação 

permanente dos ACS, executando-a com a participação dos demais membros da 

equipe de profissionais do serviço local de saúde”, ou seja, médicos, cirurgião 

dentista, auxiliar de enfermagem etc. A necessidade de capacitação dos 

profissionais da equipe de saúde da família é expressa em vários documentos 

oficiais (BRASIL, 2001a; 2001b; 2000b; 2000c), exatamente por ser este um dos 

pontos fundamentais para o bom andamento do programa. 

A responsabilidade pela capacitação da equipe de saúde da família 

deve ser compartilhada entre os integrantes do Pólo de Educação Permanente 

em Saúde para o SUS e o setor de Recursos Humanos do Município e/ou da 

Secretaria Estadual de Saúde (BRASIL, 2001b, p. 82). Os atuais Pólos de 

Educação Permanente em Saúde para o SUS foram instituídos pela Portaria nº 

198/GM/MS, em 13 de fevereiro de 2004, e representam um avanço sobre os 

Pólos de Capacitação de Saúde da Família, estes já extintos. Os atuais Pólos de 

Educação têm como objetivo a formação e o desenvolvimento de trabalhadores 

para o setor saúde e configura-se como uma estratégia do SUS para executar as 

seguintes funções, de acordo com a Portaria nº 198/GM/MS (BRASIL, 2004): 

 
I- identificar necessidades de formação e de desenvolvimento dos 

trabalhadores de saúde e construir estratégias e processos que 
qualificam a atenção e a gestão em saúde e fortaleçam o controle 
social na  perspectiva de produzir impacto positivo sobre a saúde 
individual e coletiva; 

II- mobilizar a formação de gestores de sistemas, ações e serviços 
para a integração da rede de atenção como cadeia de cuidados 
progressivos à saúde; 

III- propor políticas e estabelecer negociações interinstitucionais e 
intersetoriais orientados pelas necessidades de formação e de 
desenvolvimento e pelos princípios e diretrizes do SUS (...); 

IV- articular e estimular a transformação das práticas de saúde e de  
educação na saúde no conjunto do SUS e das instituições de ensino 
tendo em vista a implementação das diretrizes curriculares nacionais 
para o conjunto dos cursos da área da saúde [...] 
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Para a formação dos Pólos de Educação permite-se: a agregação de 

gestores estaduais e municipais de saúde e de educação; instituições de ensino 

com cursos na área de saúde; escolas técnicas e escolas de saúde pública; 

núcleos de saúde coletiva; hospitais de ensino e serviços de saúde; estudantes 

da área de saúde; trabalhadores de saúde; conselhos de saúde e movimentos 

sociais ligados à gestão das políticas públicas de saúde (BRASIL: 2004). No 

âmbito do PSF, os Pólos devem oferecer ações de capacitação introdutória, 

cursos de atualização, implantar programas de educação permanente, cursos de 

pós-graduação que envolvam especialização em Saúde da Família e residência 

em caráter multiprofissional. Com a instituição dos Pólos de Educação 

Permanente em Saúde para o SUS, espera-se chegar à formação de um 

profissional crítico, capaz de aprender, de trabalhar em equipe, de levar em conta 

a realidade social para prestar atenção humana e de qualidade. Também almeja-

se transformar o modelo de atenção, fortalecendo a promoção e prevenção, 

oferecendo atenção integral e fortalecendo a autonomia dos sujeitos na produção 

de saúde (BRASIL, 2004). 

A qualificação é uma das principais etapas da implantação do PSF. Por 

exigir uma nova prática de saúde, recomenda-se que toda a equipe, antes de 

iniciar as atividades em suas áreas de atuação, inicie um processo específico de 

capacitação. A primeira capacitação é o Treinamento Introdutório, que deve 

anteceder ao início do trabalho dos profissionais em suas respectivas áreas. Ele 

deve preparar os profissionais da equipe para que possam analisar, com a 

comunidade, a situação sócio-econômica e cultural de suas áreas, fazendo 

levantamentos e cadastrando as famílias adstritas de acordo com as fichas do 

Sistema de Informação da Atenção Básica - SIAB (BRASIL, 2000a). Nessas 

fichas são registrados dados, como: endereço, código da microárea, grau de 

alfabetização, ocupação, doença ou condição referida, situação do domicílio e 

saneamento, participação de grupos comunitários, meios de transportes e de 

comunicação utilizados, acompanhamento de gestantes, hipertensos, diabéticos 

etc  Também é o momento no qual os integrantes das equipes devem se interar 

dos princípios operacionais do PSF (BRASIL: 2001b, p. 82): noção de família 

como foco da assistência; definição territorial (adstrição da clientela); trabalho em 

equipe interdisciplinar;  integralidade; resolutividade; intersetorialidade 
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(colaboração entre os diferentes setores) e  importância do estímulo à 

participação social. 

“Após o Treinamento Introdutório, as equipes deverão ser inseridas em 

um processo de Educação Permanente para possibilitar o desenvolvimento 

constante de suas competências como equipe generalista” (BRASIL, 2001b, p. 

84). Os programas de Educação Permanente devem priorizar os aspectos 

referentes a algumas doenças mais comuns, como as sexualmente 

transmissíveis, a desnutrição e diarréia; também devem enfocar as questões 

relativas à promoção da saúde, como o desemprego, os direitos humanos, os 

movimentos sociais, a cidadania, prostituição, saúde do trabalhador etc. O 

processo de Educação Permanente deve estar articulado ao Treinamento 

Introdutório e sua execução também estar atrelada ao Pólo de Educação 

Permanente. São objetivos da Educação Permanente para o PSF: melhorar a 

qualidade dos serviços mediante um processo educativo permanente e 

comprometido com a prática do trabalho; aumentar a resolutividade das ações 

frente aos problemas prevalente, fortalecer o processo de trabalho das ações 

frente aos problemas prevalentes, fortalecer o compromisso com a saúde da 

população por parte dos membros da equipe (BRASIL, 2001b, p. 84-86). 

Após o Treinamento Introdutório as equipes devem ser encaminhadas 

para suas áreas, onde, primeiramente, fazem o cadastramento familiar e o 

levantamento das condições de saúde da comunidade na qual atuam. Também 

devem ser feitas visitas domiciliares programadas ou solicitadas para acompanhar 

a situação de saúde da família. Essas visitas são essenciais para a integração 

das equipes com as famílias. “As equipes de saúde deverão estimular a 

participação da comunidade nas reuniões de grupo nas quais se discutam as 

ações do programa, a organização social e a solução dos problemas prioritários 

da comunidade” (TAVARES, 2003, p. 18). O atendimento nas unidades é 

prestado aos casos de rotina e aos grupos programados pelas equipes de saúde. 

As equipes do PSF são responsáveis pelo encaminhamento dos pacientes para 

consultas com especialistas e para unidades de referência nos casos de urgência. 

Estes encaminhamentos obedecem ao sistema de referência, no qual o paciente 

é referendado a um outro tipo de atendimento, específico e especializado, 

componente ou credenciado ao SUS (BRASIL, 2001b, p. 29). 
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Atualmente as Unidades de Saúde da Família encontram-se diante de 

um importante desafio, ou seja, “agir de forma histórica e paciente na transição de 

suas estreitas determinações lendo, compreendendo e se apropriando das 

diversas dimensões que se apresentam e intercruzam nesse processo” (SOUSA, 

2003, p. 34). A transição em questão refere-se à substituição das antigas 

Unidades Básicas de Saúde (Posto de Saúde e Centro de Saúde) pelas atuais 

Unidades de Saúde da Família. Souza (2003, p. 35-39) argumenta sobre os 

elementos que compõem esta transição da seguinte forma: 

- construção histórica do conceito de qualidade de vida como sinônimo 

de saúde. Esta construção caracteriza-se pelos cuidados com os processos 

coletivos, pela compreensão das formas de pensar e agir de uma sociedade e 

pela demanda de tempo; 

- ruptura com as práticas clientelistas, assistencialistas e puramente 

curativas. Propondo, inclusive, uma maior participação da população na tarefa de 

buscar, conquistar e garantir seus direitos e deveres de cidadania; 

- quebrar a dicotomia existente entre indivíduo – coletivo, tão marcante 

no modelo anterior. Retirar a exclusividade do individual e trilhar rumo ao coletivo, 

à integralidade. Estabelecer, de fato, o princípio da eqüidade, podendo priorizar 

as famílias/comunidades com maior risco de adoecer e morrer; 

- priorizar as ações de atenção à pessoa saudável, no sentido de se 

inverter a lógica vigente que prioriza os cuidados e combate à doença. Nesta 

lógica, há de se buscar novas tecnologias, conhecimentos, parceiros e incorporar 

novos valores culturais para se promover esta mudança; caso contrário, iremos 

reproduzir os velhos paradigmas, como fizemos o tempo todo ao longo da 

história; 

- as intervenções são organizadas por uma equipe multidisciplinar, 

coesa e pactuada pela solidariedade técnica e confiança mútua. Não há lugar de 

destaque para nenhuma categoria profissional; 

- destituir o hospital e os grandes Centros de Saúde de seu destaque 

como principal espaço de prestação de serviço. Ao mesmo tempo reeditar a 

cultura das Unidades Básicas de Saúde e dos domicílios, como espaços 

necessários, importantes, acessíveis, seguros e oportunos; 
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- ir ao encontro das famílias / pessoas / comunidades e não ficar 

aguardando a demanda espontânea. Possibilitar um envolvimento com elas, 

antes mesmos que adoeçam, e desta forma atuar preventivamente de modo à 

promover saúde.  

Esse modelo traz como discussão os aspectos sociais e seu 

envolvimento com a saúde. Está em curso, entre as classes populares e outros 

grupos que lutam por saúde, um redimensionamento do conceito de saúde, que 

passam a percebê-la como um processo de formação, conhecimento, informação 

e educação. O olhar volta-se para a conquista de uma melhor qualidade de vida, 

ou seja, transformar a sociedade no sentido de torná-la mais justa e solidária. O 

PSF, e sua proposta de reorganização da Atenção Básica no país, traz consigo 

esta natureza e o objetivo de fortalecer os espaços de aprendizagem, troca, 

acúmulo e reflexões sobre Educação em Saúde. Sua proposta de aproximação e 

interação entre a unidade de saúde e a comunidade parece-nos possível a partir 

da ação dialógica, permeável e respeitadora dos valores, da cultura e do cotidiano 

dessas classes. Aproximar-se e estabelecer vínculos com a comunidade dentro 

de uma perspectiva esclarecedora e de conscientização parece-nos possível 

através do binômio saúde e Educação Popular.  

 

Nas experiências populares de educação, cujo eixo central é a luta por 
saúde, a concepção de saúde-doença tem sido a mais ampla possível e 
ganha novos enfoques. Permeia uma concepção ampla dos 
determinantes de saúde, desde o cuidado com o corpo até a visão de 
saúde associada à terra, à moradia, às políticas agrícolas e políticas 
sociais [...]. Esse redimensionamento do sentido do que é saúde provoca 
uma ampliação no sentido de luta, não restringindo seus espaços e 
reivindicações apenas em torno da saúde, mas articulando-a com a 
sociedade, vinculando a luta por saúde num contexto pela cidadania. 
(FANTIN, 2000, p. 6) 

 

Ao identificarmos o PSF como uma estratégia capaz de promover 

mudanças no setor saúde, é natural que nos venha a pergunta sobre como o PSF 

poderá atingir tais mudanças. A partir de agora interessa-nos analisar a proposta 

de como o PSF poderá interagir com a comunidade a fim de que ela se torne 

agente das mudanças esperadas. É exatamente nesta interface, entre a 

comunidade e o PSF, que a Educação em Saúde, nos moldes da educação 

dialógica, poderá apresentar grandes resultados. Se o referido programa propõe-

se a interagir com a comunidade para, a partir desta interação, acionar o gatilho 
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que eleve a comunidade a categoria de sujeito, a Educação Popular pode ser o 

veículo desta interação, posto que ela se coloca como mediadora entre o saber 

científico e o senso comum, entre os valores institucionalizados e o habitual, entre 

o conhecimento sistematizado e o popular. O modelo da Educação Popular em 

saúde pode concretizar, nas relações e interações do PSF com as camadas 

populares, o debate aberto, o diálogo e as discussões produtivas, saldos tão ricos 

àqueles que aspiram mudanças. 



 

 

 

 

CAPÍTULO 3 – EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

 

 

A trajetória histórica do encontro do setor saúde com o setor educação, 

a partir de elementos como os que definem as políticas da Educação em Saúde, 

só podem ser reconhecidas, no Brasil, a partir do século XX. A aproximação 

destes setores aconteceu a partir do advento do higienismo, sendo que a 

expressão “Educação Sanitária”, marco oficial desta área de conhecimento, surgiu 

em 1919, nos Estados Unidos (MELO, s/d). A despeito da Educação em Saúde, 

prevalecem, nos dias atuais, as práticas educativas pautadas, prioritariamente, 

pelo discurso hegemônico normalizador, impositivo, não reflexivo e formativo. Da 

convivência existente entre as práticas hegemônicas e as emergentes é possível 

observar duas linhas de ações e de pensamento de Educação em Saúde, 

ocupando pólos extremos. Estas serão denominadas, respectivamente, de 

modelo tradicional e modelo crítico, podendo, entretanto, reconhecer, entre elas, 

modelos intermediários. O modelo hegemônico tradicional é fortemente marcado 

pelas influências do biologicismo encontrado no higienismo. O modelo crítico, 

considerado nesse estudo, é contra-hegemônico, apóia-se no formato dialógico 

da Educação Popular, sendo inovador sob vários pontos de vista. 

 

3.1. O Modelo tradicional de Educação em Saúde 

 

O higienismo, discurso baseado na microbiologia, disseminou a teoria 

das doenças causadas por germes e, ao mesmo tempo, preconizava os hábitos 

higiênicos e as campanhas profiláticas como forma de se chegar à saúde. Essa 

corrente de pensamento, técnicas e ações surgiu na Europa, na segunda metade 

do século XIX, com a descoberta das bactérias por Louis Pasteur – 1822-1895 

(SCLIAR, 2005). No Brasil, o higienismo buscou disseminar conhecimentos de 
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higiene entre a população, acreditando que, desta forma, ela atingiria uma 

determinada “consciência sanitária”. 

Essa consciência seria fundamental para a formação de bons hábitos e 

condutas profiláticas, o que resultaria na ausência de enfermidades e, por 

conseqüência, chegar-se-ia ao estado de saúde. Suas ações contavam com a 

boa vontade da população em fazer uso dos conhecimentos de higiene e saúde, 

estritamente informativos, mas que não explicitavam que os riscos mais 

relevantes não são os auto-impostos, mas os sociais, econômicos e ambientais. A 

missão era civilizadora e depuradora do ambiente, do homem e da sociedade. 

Através da higiene do trabalho, alimentar, pré-natal, infantil, escolar e da mulher, 

buscava-se normalizar comportamentos e padronizar a sociedade. 

Em um primeiro momento, o higienismo trouxe, no Brasil, ações 

estatais caracterizadas pelo policiamento sanitário que marcou a transição entre 

os séculos XIX e XX com ações militares de interposição de barreiras que 

quebrassem a relação agente/hospedeiro, campanhas de vacinação impositivas, 

combate coercitivo a endemias e epidemias urbanas e rurais (PARREIRA e 

SILVA, 2001). Nessa fase, o modelo esteve fortemente arraigado às ações 

políticas do médico sanitarista Osvaldo Cruz – 1872-1917 (SCLIAR, 2005). No 

segundo momento, o higienismo caracterizou-se como um modelo profilático e 

educativo, permitindo, de fato, uma aproximação entre a saúde e a educação. É 

nessa fase, iniciada na década de 1920, que assistimos à grande ascensão do 

modelo higienista. Essa aproximação foi marcada pela criação do curso de 

Educação Sanitária oferecido pelo Instituto de Higiene de São Paulo, em 1926. 

Candeias (1988) esclarece que o curso formava educadores sanitários para o 

ensino de saúde nas escolas, centros de saúde e campanhas sanitárias. 

O curso era de nível médio e dirigia-se a professores primários e 

regentes de classe. A proposta era profilática, embasada pelos conhecimentos 

teóricos e práticos de higiene, bacteriologia e parasitologia. O modelo educativo 

era representado pelo conteúdo extremamente científico, normalizador, 

informativo, unidirecional, profilático e com caráter discriminatório acerca dos 

conhecimentos e saberes populares. Expressava-se que os grandes responsáveis 

pelas doenças eram a falta de cuidado, os hábitos ruins, a falta de higiene 

pessoal, o descuido com os alimentos, as roupas, a casa e o próprio corpo. 
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Implicitamente, instaurou-se o discurso punitivo e condenatório sobre a 

população. Daí a importância, nessa linha de raciocínio, de ensinar a população a 

cuidar-se e precaver-se das doenças – um formato paternalista e formativo de 

educação em saúde (ALVES, 2005). Esse modelo é hegemônico até os dias de 

hoje e sua disseminação atinge os diferentes espaços de intervenção social no 

cenário da saúde, como nas unidades básicas de saúde, nos hospitais, centros 

comunitários, consultórios, nas escolas etc. 

Atualmente, a organização das ações educativas em saúde está ligada, 

de forma histórica, à vigência predominante do modelo assistencial, que privilegia 

a prática curativa, atrelada ao atendimento médico, orientando-se pelo modelo 

biológico do processo saúde-doença. Nesse modelo, o formato da Educação em 

Saúde tem como proposta modificar as práticas dos indivíduos consideradas 

inadequadas e mudar o comportamento dito incorreto (CHIESA, 2002).  

Uma das estratégias deste modelo volta-se para a formação de grupos, 

aulas e palestras. Apresenta-se um tema e o apresentador discorre sobre ele, 

enfocando os aspectos biológicos e preventivos. O que se tem é uma ação para 

mediatizar a dominação exercida pelos serviços de saúde, pelo saber científico e 

pelas categorias profissionais da saúde. Em tais momentos, ditos educativos, 

ocorre a passagem de informações sobre procedimentos com caráter coercitivo, 

no qual se observa um traço autoritário e prescritivo. Impõe-se um saber, dita-se 

regras e apresenta-se um arbitrário formado por prescrição e tratamentos, de tal 

sorte, que tais reuniões pouco contribuem para a aquisição de consciência crítica 

e de posicionamento diante das mudanças propostas. Quando muito, o que se 

permite de participação é a manifestação de uma dúvida pontual, restrita ao tema 

em proposição.  

Nas conhecidas palestras, amplamente difundidas nas tradicionais 

Unidades Básicas de Saúde, passa-se a idéia de que a doença e seus co-fatores 

se devem à falta de cuidados e irresponsabilidade individual de cada um; 

portanto, se alguém encontra-se doente é porque não soube cuidar-se. Essa idéia 

enganosa faz gerar uma sensação de medo, culpa e fracasso nos indivíduos. 

Passa-se a crer que os processos que envolvem o adoecer são de única 

responsabilidade do doente, assim como também o são os procedimentos de 

prevenção e cura. Faz-se um verdadeiro “tribunal” com “julgamento” e 
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“condenação”. Portanto, acusam-se as pessoas por terem contraído uma 

verminose, por andarem descalço, não lavarem os alimentos e as mãos, mas 

pouco se refere ao fato da inexistência de saneamento básico, ao elevado preço 

da água tratada e dos calçados. Nenhuma referência aos múltiplos fatores 

envolvidos no processo saúde-doença é merecedor de destaque. 

Também não há preocupação com a interação comunicativa. De um 

lado, os profissionais utilizam-se de seus saberes técnicos e científicos, 

argumentam com uma linguagem específica e apresentam conceitos construídos 

nas universidades; do outro lado, a população sente-se envergonhada, e 

timidamente expressa seu saber empírico, suas práticas reais construídas no 

universo do senso comum, entretanto não menos valiosas. O caminho trilhado 

passa a ser o de ditar ordens e apresentar “soluções” inquestionáveis. Passa-se a 

valorizar os procedimentos complexos e os equipamentos tecnologicamente 

modernos como as únicas formas viáveis de intervenção. O prejuízo para os 

processos interativos tão importantes para a aquisição de novos saberes e 

construção do conhecimento é enorme. O que se processa, nestes casos, são 

momentos de conflitos culturais intensos e que não implicam em superação das 

limitações de nenhuma das partes. Quando muito, o que observamos é uma 

sensação de dever cumprido pairando sobre a equipe de saúde e a população 

agradecida pelos conhecimentos recebidos. Sobre esta forma de ação educativa, 

Donato e Mendes (2003, p. 36) argumentam que: 

 

Entretanto, precisamos estar atentos, pois pode ser, e na maioria dos 
casos é, um tipo de aprendizagem que reproduz idéias, símbolos, mas 
não os decodifica, isto é, não consegue relacioná-los com a sua vida e 
com seus saberes anteriores. São idéias, símbolos ou mesmo conceitos 
que são repetidos, mas que nada significam, que não tem sentido. É 
uma aprendizagem mecânica. 

 

3.2. Educação Popular: um breve histórico 

 

A Educação Popular, ao longo dos últimos cinqüentas anos, vem 

passando por marcantes transformações. Seu caráter militante e engajado, seus 

fortes vínculos iniciais com o Movimento de Cultura Popular (MCP), Movimento de 

Educação de Base (MEB), os Centros Populares de Cultura (CPC) entre outros, 
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que emergiram no final da década de 1950 e início da década 1960, vêm sendo 

marcados por outras aproximações políticas, sociais e culturais, destacadamente 

com o setor de saúde.  Sua aproximação com o setor saúde, marcadamente nos 

anos de 1970, trouxe uma cultura de relação com as classes populares levando à 

ruptura com a tradição autoritária e normalizadora da educação em saúde 

tradicional ou educação sanitária, sendo fundamental para o enriquecimento das 

discussões no campo da saúde. 

A segunda metade dos anos de 1950 foi de grande efervescência 

político-cultural no cenário brasileiro. A participação crescente de estudantes, 

intelectuais e militantes políticos nas discussões em torno do nacionalismo – 

desenvolvimentista, estimuladas pelo Instituto Superior de Estudos Brasileiros 

(ISEB), contribuiu para que o nacionalismo deixasse de ser bandeira apenas da 

elite e penetrasse com força na sociedade brasileira. Por outro lado, no cenário 

político nacional, a democracia alargava-se e tal fato apontava para dois sentidos: 

primeiro, ameaçava as forças conservadoras que não desejavam alterações nas 

regras do jogo político – eleitoral; segundo, a alfabetização de adultos já 

representava a oportunidade factual de ampliação do ideário democrático, 

inclusive com a formação de um grande contingente de eleitores que, se 

conscientizados, poderiam sufragar candidatos de esquerda. O projeto de 

alfabetização de adultos intensificado neste período refletiu-se nas eleições de 

1960, revelando nas eleições para Presidente da República uma desobediência 

do eleitorado aos seus líderes tradicionais. A sociedade brasileira, nesses 

primeiros anos da década de 1960, dava sinais de vasta organização e 

criatividade, fruto de anos antecedentes de prática democrática. Os estudantes 

fortaleceram seus principais órgãos representativos federais e estaduais 

participando amplamente do processo político nacional e dos movimentos 

culturais e sociais, rurais e urbanos. A igreja católica brasileira já dava sinais de 

seus compromissos com as causas sociais, inclusive com a Ação Popular (AP), 

organização de esquerda sem compromisso com a hierarquia da igreja.  O 

movimento sindical intensificou-se e procurou retirar-se da órbita do Estado, 

buscando independência e autonomia, apesar do marcante trabalhismo. No 

campo, os trabalhadores rurais formavam diversos sindicatos, cujas filiações e 

comandos eram disputados por agrupamentos católicos, pelo Partido Comunista 
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Brasileiro (PCB) e por outros grupos de esquerda. Os trabalhadores urbanos 

também se organizavam em sindicatos, promovendo diversos movimentos 

grevistas que cresceram, principalmente nos setores públicos e de serviço. Nessa 

fase, a implementação da educação de adultos, em massa, era uma proposta de 

revolução pela educação e pelas urnas. 

Neste período, a Educação Popular tomou forma e seus ideais 

concretizaram-se no cotidiano dos movimentos populares: trabalhar 

pedagogicamente o homem e os grupos envolvidos no processo de participação 

popular, estimulando o trabalho coletivo, o aprendizado e a produção do 

conhecimento para que, de forma livre e consciente, as massas se tornassem 

agentes de mudanças, transformando as estruturas econômicas e sociais 

vigentes, incorporando a noção de cidadania. O processo de preparação das 

massas para a participação política, às expensas da Educação Popular e dos 

movimentos populares, contou com a participação ativa de diferentes grupos 

politicamente organizados. Destacadamente, três obtiveram maior repercussão 

nacional: os Centros Populares de Cultura (CPC), o Movimento de Cultura 

Popular (MCP) e o Movimento de Educação de Base (MEB) (PAIVA, 2003). 

Em comum, estes três movimentos acreditavam que o estímulo à 

cultura popular seria um meio político revolucionário libertário. Fomentaram a 

alfabetização e a educação popular sistematicamente e conseguiram modificar o 

cenário nacional no que se refere à conscientização, organização das 

comunidades e formação de frentes de lutas em busca da democracia. Cabe 

ressaltar que a alfabetização e educação das massas adultas, promovidas pelos 

movimentos sociais do início dos anos de 1960, passaram a representar perigo 

para a estabilidade do regime e da ordem capitalista, pois difundiam novas idéias 

sociais apontando no sentido de uma sociedade mais justa e igualitária 

(SCOCUGLIA, 2001, p. 23). 

Em abril de 1964, com o Golpe Militar que deu início à Ditadura Militar 

no Brasil, as condições políticas alteraram-se drasticamente e um grande número 

de programas, juntamente com as campanhas nacionais de educação de adultos, 

foi oficialmente extinto. Alguns programas resistiram no interior, embora para isso 

tivessem que restringir suas programações e redesenhar suas linhas de atuação. 

O MEB conseguiu sobreviver graças à sua vinculação com a Conferência 
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Nacional dos Bispos Brasileiros (CNBB), contudo, teve que alterar sua orientação, 

abrindo mão de seus ideais e métodos originais. O CPC e o MCP foram 

drasticamente extintos. Todo campo fértil e fecundo que foi produzido junto às 

massas se esfriou. Os anos da ditadura produziram projetos pedagógicos 

balizados por ideais político-ideológicos pautados pelo “entusiasmo pela 

educação” (preocupação eminentemente numérica em relação à difusão do 

ensino) que, de fato retratavam o compromisso com a orientação norte-

americana, com a sedimentação do poder público e das estruturas sócio-

econômicas. Tais projetos produziam uma ilusão de ensino e alfabetização, 

encobrindo suas reais intenções de adestramento e de anulação dos efeitos 

ideológicos dos movimentos anteriores. 

Os vários anos de governo ditatorial produziram um Estado militarizado 

e com características econômicas que apresentavam crescimento em vários 

aspectos. Entretanto, no início dos anos de 1970, já se percebia uma ameaça da 

quebra da estabilidade social, fruto da grande insatisfação popular frente a sérios 

problemas nas esferas da saúde, educação, habitação e de saneamento 

(VASCONCELOS, 1991, p.17). Os próprios movimentos sociais populares 

iniciaram a convocação de educadores populares para reestruturarem um 

trabalho fundamentado nos princípios da Educação Popular, do início dos anos de 

1960 (BRANDÃO, 2001, p.26). Tal situação favoreceu a rearticulação das 

camadas populares, fazendo renascer os movimentos sociais, enfocando, 

prioritariamente, serviços públicos para todos. Tal movimento foi reaquecido, 

contando com um novo componente: o setor saúde. 

 

3.2.1. A aproximação da Educação Popular com o seto r saúde 

 

Os governos pós 1964 desenvolveram políticas de saúde voltadas para 

a expansão dos serviços médicos privados. Foi nesse período que o governo 

marcadamente desviou-se das questões da saúde pública permitindo que o 

modelo hospitalocêntrico, curativo e biomédico, passasse a ser referência 

nacional. As ações do governo restringiam-se às campanhas de vacinação 

isoladas, à construção de centros de saúde na periferia com competências 

restritas, e à unificação de todo o sistema previdenciário na figura do Instituto 
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Nacional de Previdência Social (INSS), em 1966. Em meados dos anos de 1970, 

o quadro era caótico. Os discretos “centros de saúde” apresentavam sérios 

problemas, como: utilização eleitoreira, carência de matérias e de recursos 

humanos, e discreta eficiência operacional (VASCONCELOS, 2001, p. 22). 

É nesse contexto de grande e crescente insatisfação social frente ao 

cenário excludente característico do Estado Militar no Brasil pós 1964 que 

assistimos à aproximação entre os ideais da Educação Popular com as questões 

da saúde, podendo, então, falarmos em Educação Popular em Saúde. A crise do 

Estado Militar proporcionava, paulatinamente, o fortalecimento da sociedade civil. 

A insatisfação com a ausência de políticas sociais permitia que a sociedade civil 

se organizasse através de sindicatos, movimentos comunitários e partidos 

políticos, cujas atuações denunciavam às autoridades e à sociedade a situação 

calamitosa das políticas públicas, particularmente das políticas de saúde (VALLA, 

2000, p. 7). 

Enquanto os movimentos sociais reorganizavam-se, uma nova 

experiência começava a configurar-se nos bairros periféricos, nos interiores e 

aglomerados rurais. Em torno dos Centros de Saúde, alguns profissionais da 

saúde, preocupados com questões mais amplas, enfocando os aspectos da 

saúde, aliaram-se aos movimentos de luta e à resistência das classes populares. 

O momento retratou a insatisfação de várias categorias profissionais com a 

situação caótica de algumas comunidades. Não só quanto a questões 

relacionadas unicamente ao atendimento e à assistência ao doente, mas a uma 

conjuntura maior de mazelas sociais: moradia, saneamento, emprego, salário, 

lazer etc. Desvelou-se para estes profissionais os aspectos sociais embutidos no 

processo de adoecer. Essa tomada de consciência veio a partir do 

relacionamento destes profissionais com as classes populares, da convivência 

diária com as comunidades pobres e seus problemas, do incremento do diálogo 

com a população, levando à ruptura com a prática médica tradicional 

(VASCONCELOS, 2001, p. 28). Tal fato proporcionou o engajamento do setor 

saúde às lutas mais amplas (moradia, emprego, saneamento etc), que já se 

faziam perceber nos conhecidos movimentos sociais com tradição em Educação 

Popular, com formação de consciência crítica, envolvimento político e luta por 
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melhorias. Funde-se, neste momento, o trabalho profissional de saúde pública 

com o trabalho cultural de Educação Popular (BRANDÃO, 2001). 

Assistiu-se, então, a um movimento de profissionais de saúde 

insatisfeitos com as práticas mercantilistas e rotineiras dos serviços oficiais, que 

passaram a interagir com os movimentos sociais locais e entraram em contato 

com as idéias de outros grupos intelectuais. A partir desse fato, tais profissionais 

identificaram-se com os interesses das comunidades carentes e avançaram 

bastante na superação do caráter excludente, curativo e alienador da prática 

médica hegemônica (VASCONCELOS, 1998, p. 63-64). Tal avanço priorizou a 

relação educativa com a população, embasada no diálogo, na troca de 

conhecimentos, no respeito às experiências anteriores e individuais. Nessas 

experiências, a Educação Popular foi instrumento metodológico central, uma 

estratégia de reorientação da totalidade das práticas ali exercidas, na medida em 

que investia na ampliação da participação popular. Esta passava a questionar os 

vários condicionantes das estruturas sociais, políticas e econômicas, refletindo, 

obviamente, nas questões da saúde ou na ausência desta. A aliança entre os 

movimentos sociais e o setor saúde (seus paradigmas, técnicos e problemas), 

interligados pela Educação Popular, permitiu que se criassem espaços de 

discussão, diálogo, participação e redefinição da vida social, abrindo caminho em 

direção à busca de uma saúde integral. 

 

A aproximação Educação Popular e saúde provocou mudanças 
significativas no debate e na reflexão dessas temáticas. De um lado, 
porque implica não só diferenciar diversas concepções de saúde, mas 
pensar na relação do indivíduo, grupos ou coletividades e formas de 
apreensão de novas concepções de saúde. Não bastam pesquisas que 
reconheçam quais as representações de saúde-doença de determinado 
grupo, mas como fazer, quais as estratégias de intervenção que 
possibilitem uma mudança nas ações ou concepções destes grupos. 
Aqui entra a mediação da educação popular que vai fornecer 
instrumentos para que o diálogo aconteça e frutifique. (FANTIN, 2000, p. 
106) 

 

O tripé formado pelos movimentos sociais, pela Educação Popular e 

pelo setor saúde representou, historicamente, a possibilidade de ruptura com a 

tradição da assistência médica curativa. Nos locais onde se praticava a formação 

do tripé, as questões de saúde foram discutidas abertamente e em associação a 

questões mais amplas. Já, neste momento, esboçava-se a noção de assistência 
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integral, saúde como produto da qualidade de vida e Promoção da Saúde. O 

avanço dialógico entre os diferentes profissionais e técnicos com a comunidade, 

permitia o reconhecimento das limitações profissionais diante dos aspectos 

sociais e políticos do adoecimento humano, reconhecendo-se o papel da 

interdisciplinaridade nas questões da saúde (VASCONCELOS, 1991, p. 13). Esse 

ambiente propiciou amplos debates sobre a aquisição da cidadania, direito à 

saúde e dignidade. Difundia-se a importância da participação popular na 

reivindicação de políticas públicas e na luta pela satisfação de suas 

necessidades.  

No início da década de 1980, a ditadura militar mostrava seu 

enfraquecimento e seguia-se a transição democrática do país, que culminou com 

a discussão, redação e aprovação, em 1988, da Carta Magna que apontava para 

a construção de uma nova política para o setor saúde, desenhando em seu texto 

um novo modelo de assistência, pautado pela Promoção da Saúde.  

A partir deste momento, tornou-se possível falar em mudança do 

paradigma sanitário no Brasil, inclusive com o aval do Estado, na forma da nova 

constituição. Para a construção do novo paradigma, foi fundamental a aliança 

formada, na década de 1970, entre os movimentos sociais, a Educação Popular e 

o setor saúde. Essa aproximação permitiu que as questões da saúde e da doença 

passassem a ser compreendidas como constituintes de um contexto social maior. 

Esse marco trouxe para o campo da saúde discussões que envolviam a 

construção social de um novo sistema, apontando mudanças políticas, culturais e 

cognitivas embasadoras de novas propostas para a saúde. A partir de então, o 

discurso do campo da saúde tornou-se mais comprometido com uma concepção 

positiva da saúde como qualidade de vida, enriquecendo o debate nacional que 

foi levado a cabo no Projeto da Reforma Sanitária. Por outro lado, o projeto de 

Educação Popular tornou-se mais rico, na medida em que absorveu no seu dia-a-

dia questões sobre a saúde, seu caráter global e toda a complexidade dos 

problemas de saúde das classes trabalhadoras.  

Com base no que vem sendo dito, podemos afirmar que a Educação 

Popular renovou-se a partir dos anos de 1970, notadamente após a colaboração 

dos movimentos sociais com forte vínculo com o setor saúde. Vejamos o que nos 

diz Souza a esse respeito: 
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Educação Popular em Saúde se apresenta como um movimento social  
tributário do movimento da Educação Popular dos anos 1960 e dos 
movimentos sociais populares dos anos 1970/80 os quais percebo... 
como formas renovadas de Educação Popular. (SOUZA, 2004, p. 31) 

 

Desde então, a proposta de Educação Popular agregou-se ao 

compromisso de apoiar e encorajar as pessoas e grupos sociais para que estes 

assumam maior controle sobre sua saúde e suas vidas, bem como no 

gerenciamento das políticas públicas no campo da saúde. O saldo positivo 

permitiu que se falasse em Educação em Saúde sob novos moldes: diálogo, 

convivência, saber popular, inserção política, humanização, integralidade etc. 

Dessa forma, a temática da Educação Popular e saúde tem, ao longo 

dos últimos vinte e cinco anos, se constituído um campo de construção de 

conhecimento e de ação onde tem ocorrido uma aproximação desafiadora dos 

problemas da saúde com as vivências de Educação Popular. 

 

3.3. Educação em Saúde: a proposta crítica dialógic a 

 

A proposta crítica da Educação em Saúde é formadora e não 

informativa. Neste sentido, é preciso uma reorientação no conteúdo das cartilhas 

infantilizantes, na metodologia autoritária e disciplinadora, nos conteúdos 

desvinculados da realidade e nas tradicionais práticas higienistas. É preciso rever 

o desenho das antigas palestras e reuniões de grupos, bem como suas propostas 

pedagógicas. È preciso inserir a comunidade (educando) e a equipe técnica 

(educadora) em uma ação formadora e comprometida com a Promoção da 

Saúde. 

Nesse novo caminhar, a desconstrução e a reconstrução do caminho 

são os trilhos orientadores. Para que as mudanças necessárias se operem sobre 

estes trilhos, a proposta pedagógica de Paulo Freire (VASCONCELOS, 1991; 

2001; BRANDÃO, 2001; DONATO e MENDES, 2003; VALLA, 2000)  parece-nos 

bem apropriada. Ele concebeu uma proposta de Educação Popular que 

consolidou-se em um dos paradigmas mais ricos da pedagogia contemporânea, 
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rompendo radicalmente com a educação elitista e comprometendo-se 

verdadeiramente com as pessoas. Freire deu sua contribuição para a formação 

de uma sociedade democrática ao construir um projeto educacional radicalmente 

democrático e libertador, buscando superar a opressão das desigualdades 

sociais, entendendo que um dos fatores para que ela se dê é a formação de uma 

consciência crítica através da consciência histórica. Sua teoria do conhecimento 

baseia-se no respeito pelo educando, na conquista da autonomia e na 

dialogicidade enquanto princípios metodológicos (FEITOSA, 1999; BRANDÃO, 

1981; FREIRE, 1987 e 2004). 

Este pensar crítico e preocupado com a formação e com os interesses 

democráticos, serve como inspiração para o modelo de Educação em Saúde 

voltado para a formação dos sujeitos. Inclusive, sua teoria do conhecimento 

aponta para novos paradigmas educacionais e para a constante recriação da 

práxis pedagógica renovadora. Seus pressupostos vêm ao encontro das 

propostas de mudança no campo da saúde até aqui apresentadas. Eles se voltam 

para a politicidade e para a dialogicidade da proposta educativa (FEITOSA, 1999). 

A politicidade prevê a ação do homem sobre a realidade de forma a 

construir e reconstruí-la. O educando é desafiado a refletir sobre seu papel na 

sociedade. Diante de cada tema proposto, de cada conteúdo, busca-se, do 

educando, a sua inserção no contexto. Essa inserção é questionada. Busca-se 

compreender as interferências dos sujeitos na construção social da realidade, e 

toda a realidade é apresentada como dinâmica, histórica e, enquanto tal, é 

passiva de mudanças. Mudar a realidade é uma possibilidade que existe a partir 

da consciência que se tem de ser sujeito da história – é o momento da saída da 

situação de oprimido e de vítima, para tornar-se agente de sua própria condição 

sócial, econômica, política e cultural (FREIRE, 1987). Só quem muda uma 

determinada situação, uma realidade, são os sujeitos que ali operam. Se os 

sujeitos identificam-se como oprimidos, neutros ou meros observadores da 

realidade ela muito pouco se modificará. O caráter eminentemente político 

adquire relevo quando o educando exercita a observação, a reflexão, a 

readmiração e a ação. É o ato de se colocar como sujeito, agente de mudanças, 

que faz o indivíduo se perceber como político, dotado de movimento e de vontade 

própria. 
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A base deste modelo pedagógico está no diálogo (BRANDÃO, 1981; 

FREIRE, 2004). É na relação dialógica entre o educando e o educador que se 

estabelece o conteúdo a ser proposto e o formato democrático das discussões. O 

princípio primeiro da proposta dialógica está em permitir a participação de todos 

que estão envolvidos no processo ensino-aprendizagem, de tal forma que todos 

os sujeitos envolvidos tenham direito à voz e que o saber científico e o popular 

sejam horizontalizados. Nesse modelo pedagógico, o professor ou palestrante 

cede lugar ao “animador de debates”, figura mediadora das discussões capaz de 

estimular as falas e propor temas, mas que não determina de forma auto-centrada 

os debates. Sua função é de coordenar e problematizar as discussões, opondo-se 

à visão tradicional do “professor detentor do saber”: ninguém sabe mais, ninguém 

sabe menos, o saber é construído durante o processo em que se busca o 

conhecimento. Com relação aos conteúdos, devem dizer respeito ao interesse do 

grupo e por ele devem ser eleitos, não se conjectura os conteúdos como escolha 

exclusiva do educador. Rompe-se com o modelo hegemônico da sala de aula, 

professor, conteúdo programado e avaliação do conteúdo e passa-se a acreditar 

em um modelo aberto, espontâneo e organizado segundo as necessidades do 

grupo. Essa prática, embasada no diálogo, permite a aproximação entre os 

sujeitos, posto que lhes é assegurado os princípios da igualdade e da valorização 

do que lhes é próprio (cultura, linguagem, hábitos etc). Da mesma forma, a 

dialogicidade deste modelo facilita a troca de experiências entre os diferentes 

agentes sociais e estimula a participação efetiva de todos os envolvidos nas 

discussões e nos debates, além, inclusive, de preparar o indivíduo para dialogar 

com a natureza, a sociedade, a cultura, os valores e o próprio homem. Esse 

diálogo implica que o sujeito se posicione conscientemente diante do mundo 

exterior a ele, mas no qual está inserido e pode, numa relação dialética, modificá-

lo e ser modificado por ele. O saldo esperado é a construção de uma consciência 

crítica individual e coletiva. 

Vejamos o que Brandão (2002, p. 348) afirma sobre o diálogo nos 

moldes freireano: 

 

Ele não é um método de trabalho para que se aprenda melhor e de uma 
maneira participativa, mais criativa (esta palavra tão dúbia!). Ele é a 
própria razão de ser do aprender. Logo o diálogo entre as pessoas, 
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dentro e fora das salas-de-aula, dentro e fora da escola, é aquilo em que 
a educação deve se realizar. Não devemos lançar mão de situações 
ativas, participativas e dialógicas, para “facilitar” a aprendizagem. Ao 
contrário, nós nos esforçamos por criar situações dialógicas cada vez 
mais e mais completas e verdadeiras, para que uma “turma de alunos” 
se transforme de fato em uma comunidade aprendente, em uma equipe 
de criação solidária do saber-com-que-se aprende. 

 

A proposta de Paulo Freire compreende uma seqüência de ações 

estruturadas em momentos que se intercruzam e se ligam em vários pontos 

(BRANDÃO, 1981; FEITOSA, 1999; FREIRE, 2004). Esses momentos estão 

dialeticamente em movimento, um interferindo no outro. O primeiro momento é 

caracterizado pela intensa e profunda pesquisa do universo cultural da 

comunidade ou localidade. Interessa-se pelas expressões, pelos vocabulários, 

hábitos, pela visão de mundo, pelo credo e pelas formas de organização. Há de 

se considerar a linguagem e as experiências vividas na perspectiva de se 

conhecer a realidade. O objetivo deste momento é colocar o educador em contato 

com o universo do educando numa perspectiva de interação profunda. O segundo 

momento é marcado pela seleção de temas geradores. Essa seleção acontece a 

partir do universo e interesse do educando e ela edifica-se quando há uma 

relação dialógica no contexto ensino-aprendizagem. O “animador de debates” 

auxilia o grupo a definir o ponto de partida e depois a decodificar o tema gerador. 

Nesse momento, o que se busca é conhecer o tema em suas múltiplas faces, 

inclusive a teia social que o sustenta, atendo-se aos interdisciplinares que estão 

presentes na sua configuração. O terceiro momento implica em avançar, ou 

melhor, superar o posicionamento ingênuo e de adjuvante para uma posição 

crítica, consciente e participativa. Da atitude reflexiva sobre suas práticas e ações, 

adquire-se a consciência de se ser capaz de promover mudanças, de ser possível 

gerenciar a sua existência, de conhecer e expressar as suas razões e 

necessidades. 

 

O importante, do ponto de vista de uma educação libertadora e não 
“bancária”, é que, em qualquer dos casos, os homens se sintam sujeitos 
de seu pensar, discutindo o seu pensar, sua própria visão do mundo, 
manifestada implícita ou explicitamente, nas suas sugestões e nas de 
seus companheiros. Porque esta visão da educação parte da convicção 
de que não pode sequer presentear o seu programa, mas tem de busca-
lo na dialogicidade com o povo... (FREIRE, 1987, p. 120) 
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A proposta pedagógica freireana, por seu caráter humanístico, rompe 

com a concepção utilitária do ato educativo, respeita o saber popular, posiciona-

se a favor dos educandos, mas não os concebe como frágeis, incompetentes ou 

incapazes. É diferente por possibilitar uma aprendizagem libertadora que requer 

uma tomada de posição frente aos problemas que vivemos. 

 
[...] a educação libertadora [...} coloca, desde logo, a exigência da 
superação da contradição educador – educandos. Sem esta, não é 
possível a relação dialógica, indispensável à cognoscibilidade dos 
sujeitos cognoscentes, em torno do mesmo objeto cognoscível. 
(FREIRE, 1987, p. 79) 

 

É tarefa da Educação Popular apoiar os agentes que se dispõem a 

contribuir com um processo solidário de transformação da realidade. Não se trata 

de excluir qualquer pessoa, mas da necessidade de priorizar pessoas, áreas e 

processos. Priorizar é limitar o leque de atendimento para concentrar recursos 

sobre uma parte que, sendo ponto de partida, tenha como horizonte a inclusão do 

todo. 

Retomando a discussão sobre o Movimento da Reforma Sanitária, é 

oportuno lembrar que os princípios que o inspiraram também o fizeram em 

relação ao SUS, e que estes encontram, no contexto de agora, a oportunidade 

para serem reafirmados e consolidados. Dentre esses, reafirmamos a 

possibilidade de uma participação popular criativa e crítica na construção de 

políticas públicas saudáveis como caminho para a conquista de uma vida 

saudável. É sabido que o modelo de atenção à saúde proposto pelo SUS foi em 

grande parte inspirado em experiências pioneiras de saúde comunitária desde a 

década de 1970, nas quais os movimentos populares e técnicos aliados foram 

construindo os caminhos para uma nova organização do setor saúde. Nessas 

experiências, a Educação Popular foi instrumento metodológico central. E ela 

continua sendo instrumento metodológico importante para uma reorganização 

mais radical do SUS, no sentido da construção de uma Atenção à Saúde integral 

em que as pessoas e os grupos sociais assumam um maior controle sobre sua 

saúde e suas vidas, e participem de forma mais efetiva das políticas públicas. 

Nesse sentido, a Educação em Saúde no modelo crítico dialógico não é mais uma 

atividade a ser implementada nos serviços, mas uma estratégia que investe na 
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ampliação da participação comunitária a fim de que esta venha a questionar o 

mundo a sua volta. Vasconcelos (1991: p. 86) afirma-nos a este respeito que: 

 

As ações assumidas pela própria população organizada refletem um 
amadurecimento da consciência popular maior que as ações dirigidas 
pela equipe de saúde. É a partir do momento que a população apoiada 
pela equipe de saúde se organiza e passa a assumir a sua própria 
caminhada, que o processo educativo ganha uma dimensão mais 
profunda. As discussões tornam-se mais interessantes e mais 
mobilizadoras. E elas começam a tocar num tema que é fundamental: a 
transformação da sociedade pelos trabalhadores...  

 

3.4. O modelo dialógico de Educação em Saúde para o  PSF 

 

O discurso crítico da Educação em Saúde tornou-se mais rico após sua 

interlocução com a Promoção da Saúde. Importa salientar que a Promoção da 

Saúde tem estabelecido a educação como uma condição básica para que se 

possa ser saudável. Ela também pressupõe que: a comunidade é que vai atuar na 

formação da sua qualidade de vida e saúde; é importante a formação de 

habilidades pessoais e coletivas, bem como a participação crescente da 

comunidade; os indivíduos e grupos devem saber identificar aspirações, satisfazer 

necessidades e modificar favoravelmente o meio ambiente (BRASIL, 1999). 

Em seus mais diferentes aspectos, fica evidente a presença de um 

componente educativo óbvio no conceito de Promoção da Saúde (CUNHA, 2005), 

de tal sorte que podemos avançar da seguinte forma: para atingirmos, ou 

colocarmos em prática a Promoção da Saúde, é de fundamental importância as 

ações de Educação em Saúde. 

Candeias (1997,  p. 4) argumenta que: 

 

Sem cair em armadilhas reducionistas, a educação em saúde [...] 
procura desencadear mudanças de comportamento individual, enquanto 
que a promoção em saúde, muito embora inclua sempre a educação em 
saúde, visa a procurar mudanças de comportamento organizacional, 
capazes de beneficiar a saúde de camadas mais amplas da população, 
particularmente porém não exclusivamente, por meio da legislação. 

 

Em concordância com o dito acima, é possível acrescentar que para 

uma ação coletiva representativa, organizada e eficiente, é de fundamental ordem 

que no individual o sujeito se perceba protagonista, agente de mudanças, 
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consciente de suas ações, papel e importância. As ações da Educação em Saúde 

podem ter influência, preferencialmente, sobre o individual, o familiar ou os 

pequenos grupos, mas, com certeza, tais ações são fundamentais para que se 

atinja uma amplitude maior, em nível coletivo, da comunidade, como o proposto 

pela Promoção da Saúde (CUNHA, 2005, p.49). A mudança de comportamento 

organizacional vai acontecer como conseqüência consciente, planejada e 

organizada, a partir da mudança de comportamento individual. Nesse sentido a 

Educação em Saúde torna-se uma estratégia para viabilizar a Promoção da 

Saúde. Nessa perspectiva, deve-se entender como elementar, dentro do processo 

educativo, o respeito pelo universo cultural das pessoas e as formas de 

organização da comunidade, considerando as construções individuais e coletivas 

de suas experiências, valores e saberes, lembrando que sempre há um potencial 

a ser explorado. É exatamente este potencial que pode ser determinante na 

organização dos grupos, na execução de tarefas e na comunhão dos objetivos 

para que se possa promover mudanças, alterando a realidade. 

“Para que a Promoção da Saúde alcance o que se propõe é imperativo 

que os participantes envolvidos assumam que estão compartilhando de uma ação 

educativa” (DONATO e MENDES, 2003, p. 36). E esta, por sua vez, tem que se 

voltar para os diferentes aspectos que envolvem a saúde, como atingi-la e  

mantê-la. E, como já foi discutido, não nos basta tratar a doença: a ausência da 

doença não nos confere um status de saúde, apenas nos garante que não 

estamos doentes, patologicamente acometidos. A medida em que priorizamos os 

condicionantes que nos levam à construção da saúde, estamos, também, 

determinando a superação das antigas práticas da Educação em Saúde 

tradicional. Dessa maneira, para a Promoção da Saúde, são relevantes os 

aspectos históricos, culturais e sociais e, para tanto, é imperativo a superação do 

modelo histórico curativo, centrado nos processos patológicos. A ação educativa 

que se espera é aquela voltada para despertar a consciência crítica que 

compreenda o indivíduo na sua totalidade e capacite-o a se ver agente de sua 

história, sujeito de suas construções. É importante que, sendo sujeito, não se 

perceba mais como vítima dentro do processo saúde-doença, mas como co-

responsável dentro deste sistema. Como co-responsável ele pode organizar-se e 

inserir-se no mundo, de forma diferente, para promover as mudanças 
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necessárias, a prevenção das doenças, o tratamento destas e a aquisição da 

saúde. 

Uma vez percebendo-se sujeito de suas construções e agente de 

mudanças, há de se esperar, como conseqüência, que este indivíduo parta para 

se organizar em grupos, alavancando o comportamento organizacional, objetivo 

da Promoção da Saúde. 

É importante ressaltarmos que, segundo Ayres (2001), todas as 

propostas renovadoras, dentro do setor saúde, reconhecem o lugar dos sujeitos 

como privilegiado de atenção e intencionalidade de ações. Dentro destas 

propostas renovadoras, destaca-se o PSF. Dentre outros, os objetivos do 

programa incluem: a) humanização das práticas de saúde por meio do 

estabelecimento de um vínculo entre os profissionais e a população; b)  

democratização do conhecimento do processo saúde-doença e da produção 

social da saúde; c) desenvolvimento da cidadania, levando a população a 

reconhecer a saúde como direito e d) estimulação da organização comunitária 

para o efetivo exercício do controle social (BRASIL, 1997). Neste discurso, o PSF 

pretende valorizar os sujeitos, bem como sua interlocução com a unidade de 

saúde da família, viabilizando a resolutividade dos problemas de saúde 

identificados na comunidade. 

O PSF também objetiva intencionalidades nas ações educativas: a) 

coordenação, participação e/ou organização de grupos de educação para a 

saúde; b) discussão com a comunidade sobre os conceitos de cidadania, de 

direito à saúde e as suas bases legais e c) desenvolver ações de educação e 

vigilância à saúde (BRASIL, 2000a; 2000b; 2001a; 2001 b). 

 

Vale dizer que na Estratégia Saúde da Família, a relação da equipe com 
a população, deve ser necessariamente aprofundada para que se 
constitua numa relação educativa que permita que todos os envolvidos, 
se descubram como sujeitos não apenas no processo educativo, mas no 
processo de vida. (DONATO e MENDES, 2003, p. 37) 

 

Está posto, então, que o PSF propõe um entrelaçamento de atividades 

comunitárias e educativas, entre outras. E que este entrelaçamento deve ocorrer 

na unidade de saúde da família e em toda a sua área física e ideológica de ação. 

Está implícito no referido programa a Promoção da Saúde e toda sua 
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envergadura de propostas. A proposta que acrescentamos se justifica pelo acima 

discutido; ou seja, o modelo de educação em saúde dialógica é o que melhor 

equaciona os objetivos e a intencionalidade do PSF, principalmente no seu 

caráter de integralidade, que é um princípio do SUS incorporado pelo PSF. A este 

respeito, estamos em concordância com Alves (2005, p. 50-51), que afirma o 

seguinte: 

Pelo nível de compromisso e responsabilidade esperado dos 
profissionais que compõem as equipes de saúde da família, pelo nível de 
participação desejada da comunidade na resolução dos problemas de 
saúde, pela compreensão ampliada do processo saúde-doença, pela 
humanização das práticas, busca da qualidade da assistência e de sua 
resolutividade, depreende-se que o modelo dialógico de educação em 
saúde corresponde ao modelo mais pertinente para o contexto de 
atividades do PSF. 

 

Ao colocarmos em nossa linha de raciocínio a uma Unidade de Saúde 

da Família como sítio para a intercomunicação entre o PSF, as ações básicas de 

saúde, a Promoção da Saúde, o indivíduo, a família e a comunidade, ressalta-nos 

aos olhos que a ferramenta ou linguagem que melhor assistirá a esta interlocução 

é a da Educação em Saúde no seu formato dialógico. 

A Educação Popular em Saúde configura-se como instrumento 

apropriado para desenvolver nos sujeitos a capacidade de reconstrução da 

realidade, notadamente no PSF, posto que este compreende o sujeito vinculado 

ao seu cotidiano, à família e à comunidade. É possível que o PSF, através da 

Educação Popular, possa converter os problemas do adoecimento, da habitação 

de baixa qualidade, da falta de saneamento e lazer, do desemprego e da fome, 

numa questão política comunal e central para a construção de uma vida saudável. 



 

 

 

 

CAPÍTULO 4 – O COTIDIANO DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍ LIA 

 

 

A Unidade de Saúde da Família (USF), objeto desta analise, encontra-

se na periferia da cidade de Goiânia, em um bairro pobre, onde a maioria das 

ruas é asfaltada, possui água tratada e esgoto instalados em quase todas as 

casas. As moradias são modestas; são casas simples de alvenaria, sendo muitas 

delas fechadas por grades ou muros. O bairro é assistido por transporte coletivo 

que tem sua rota, principalmente no eixo central, uma avenida larga de mão 

dupla. O bairro também é equipado com serviços como supermercados, oficinas, 

bares, lojas, panificadoras. Na sua grande maioria, são estabelecimentos 

modestos que servem à população local. 

A Unidade de Saúde da Família fica em uma rua estreita, sem asfalto, 

tipicamente habitacional. É uma casa grande, bem adaptada para o serviço de 

saúde, de propriedade particular, alugada pela prefeitura municipal. A fachada é 

formada por uma grande varanda que no lado direito adentra alguns metros, 

configurando um alpendre. Este é o local utilizado como sala de espera. Este 

ambiente é mobiliado com bancos e cadeiras e comunica-se, através de uma 

janela, com um ambiente interno utilizado como farmácia de dispensação 

(distribuição de medicamentos). Da ampla varanda tem-se acesso para a sala de 

recepção, onde o paciente é recebido. Essa sala é aparelhada com mesa e 

cadeira para uma atendente, com armários, utilizados para arquivos e 

armazenamento das fichas dos pacientes. Dessa sala é possível chegar-se a um 

corredor que dá acesso a todos os outros ambientes técnicos da unidade e 

também à área de serviço e à copa. São estes os ambientes técnicos: a) dois 

consultórios médicos, sendo um com sanitário, mobiliados modestamente com 

mesa, cadeiras e macas; b) um consultório, com banheiro, para exame 

ginecológico e para consulta de enfermagem, que conta com mesa, cadeiras, 

biombo e uma mesa ginecológica; c) uma sala de triagem clínica. É nesse 
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ambiente que os pacientes são primeiramente examinados, aferindo-se pressão, 

temperatura, altura, glicemia simplificada (teste de diabetes) etc. Nele consta 

mesa, cadeira, balança, fitas métricas e outros aparelhos simples. Esse é o 

ambiente de grande atuação do auxiliar de enfermagem; d) uma sala de injeção, 

aparelhada com armários de medicamentos e maca. Nesse ambiente 

administram-se medicamentos parenterais (injeções e soros). O paciente não é 

internado nesse lugar, mas ele pode receber o medicamento e ficar algumas 

horas em repouso e observação; e) uma sala de pequenos procedimentos e 

aerossol, aparelhada com maca, aparelho de aerossol e armários. Nesse local, 

realizam-se curativos, retirada de pontos e administração de medicamentos por 

inalação; f) um sanitário para atendimento ao usuário da unidade; g) farmácia de 

dispensação, onde são guardados e distribuídos medicamentos; h) sala de 

vacinas, ambiente onde se administra vacinas e coleta-se sangue para alguns 

exames especializados, como o teste do pezinho e os exames do pré-natal. Aqui 

também são feitas algumas consultas de enfermagem. Ela é aparelhada com 

geladeira para manutenção das vacinas, mesa, cadeiras, maca e armários; i) área 

de serviço ampla, bem arejada, coberta por telhado. É o local onde se fazem a 

limpeza dos panos de chão, lavagem de rouparia e é destinada, também, a 

reuniões e encontros educativos com a equipe e com a comunidade (grupos 

temáticos: hipertensão, diabetes etc); j) há uma copa que é usada para pequenos 

lanches e conversas mais informais. 

Nesta USF há duas equipes do Programa de Saúde da Família que 

convivem e articulam-se no mesmo e único ambiente. Cada equipe é formada por 

um médico, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e Agentes Comunitários 

de Saúde (ACS). Em comum, elas dividem, além do espaço físico da unidade, o 

serviço de recepção (a mesma atendente). É bem distinta a área de atuação de 

cada equipe, ou seja, cada equipe é responsável por uma população que habita 

uma área física específica (área adstrita). Cada área é subdividida em 

microáreas; estas últimas são os locais de ação de um determinado ACS. Cada 

equipe contava, inicialmente, com cinco ACS, entretanto, hoje a equipe A conta 

com três e a equipe B com duas. Isto indica que há cinco microáreas descobertas, 

ou seja, que não recebem visitas das ACS. 
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As equipes recebem da Secretaria Municipal de Saúde um nome 

próprio e identificador; na verdade, um número. As duas equipes A e B (assim 

denominadas neste estudo para efeito de anonimato) têm diferenças entre si. A 

equipe A tem mais liderança, coesão e interage mais com a comunidade. Já a 

equipe B tem liderança menos expressiva, forma um grupo menos coeso e 

interage menos com a comunidade. Estruturalmente as duas equipes são 

formadas por mulheres; somente o enfermeiro da equipe A é que pertence ao 

sexo masculino. 

A unidade funciona durante oito horas por dia, iniciando suas 

atividades às sete horas da manhã e encerrando às dezessete horas, com um 

intervalo para o almoço, das onze às treze horas. Suas atividades semanais se 

estendem de segunda a sexta-feira. O trabalho na unidade é feito por toda a 

equipe, menos as ACS. E estas realizam seus trabalhos diretamente nos lares de 

suas microáreas. Apesar de a unidade abrir suas portas para os usuários às sete  

e às treze horas, raramente as consultas médicas iniciam-se neste horário. 

Geralmente a primeira hora de cada turno é reservada para organização das 

fichas dos pacientes e limpeza dos ambientes, iniciando-se as consultas após as 

oito, no matutino, e quatorze horas, no vespertino. 

Rotineiramente, os pacientes chegam à unidade nas primeiras horas 

dos dois turnos e apresentam-se à recepção onde confirmam horários, fazem 

agendamentos e tiram dúvidas sobre o atendimento. Enquanto aguardam pela 

consulta médica ou com a enfermagem, todos os pacientes passam pela triagem 

clínica,na qual são realizados exames rotineiros simples e aferição de sinais vitais 

(pressão, pulso, temperatura, peso, altura etc). Após esses procedimentos, são 

dirigidos para a consulta propriamente dita. Após as consultas, os pacientes 

deslocam-se para a farmácia de dispensação, sala de procedimentos, de injeção, 

de vacinas ou para a recepção, de acordo com o desdobramento da consulta. 

As consultas são organizadas por grupos, que podem ser por idade, 

doenças, fases da vida etc., e o atendimento obedece a um cronograma semanal. 

Há o dia e horário para atendimento de hipertensos e diabéticos; clínica médica; 

saúde da mulher; pré-natal e puerpério; crescimento e desenvolvimento infantil e 

pediatria. Também há horários agendados para a coleta de material ginecológico, 

para a prevenção do câncer de colo uterino e de visitas domiciliares. Geralmente, 
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cada grupo é atendido em turno de consultas. As consultas funcionam, em termos 

de equipes, separadamente, ou seja, cada profissional de uma equipe realiza 

consultas médicas e de enfermagem em sua população específica, respeitando o 

princípio de territoriedade. Algumas vezes as consultas com a enfermagem e com 

auxiliar de enfermagem não respeitam este princípio, no qual se observa que o 

membro de uma equipe atende pacientes da outra área. Entretanto, isso é feito 

com tranqüilidade e confere presteza e agilidade ao serviço da unidade. É 

interessante observar que, com relação à consulta médica, este “cruzamento” de 

pacientes não é observado. Assim, o serviço de triagem clínica muitas vezes 

atende, a um só tempo, pacientes das duas equipes, mas os redireciona para a 

consulta médica obedecendo o princípio da territoriedade e adstrição de área. 

Essa lógica do atendimento por grupos de doença ou faixa etária é 

orientada segundo as necessidades dos profissionais, ou seja, formam-se grupos 

de acordo com o modelo dominante tradicional. É um modelo organizacional que 

padroniza os sujeitos e facilita a ordem e a distribuição das tarefas dentro da 

unidade, também agilizam-se as consultas, a distribuição dos medicamentos e 

normatiza a linguagem. Internamente, o serviço fica mais articulado porque os 

grupos se organizam em função da sistemática da unidade. Entretanto, tal 

sistemática despreza ou não guarda nenhuma relação com a lógica familiar. O 

formato tradicional desta organização privilegia o atendimento individual e 

distancia-se da contextualização familiar, proposta do programa. A consulta 

familiar não acontece dentro da unidade de saúde. Perde-se, assim, uma fonte 

riquíssima de informações, contatos e interlocução entre a equipe de saúde da 

família e o núcleo familiar. Abre-se mão do diálogo com o universo da família, 

seus hábitos, cultura, aspirações, problemas e dificuldades e, ao mesmo tempo, 

reproduz-se a lógica que vincula o atendimento à doença, privilegiando o 

individual, o tratamento e a cura. Os aspectos ligados ao núcleo familiar e à 

promoção da saúde cedem lugar às práticas tradicionais hegemônicas das 

unidades de saúde tradicionais. O que fica evidente neste contexto é a falta de 

articulação entre o trabalho executado pela ACS junto à comunidade e ao 

trabalho executado dentro da USF. Isto pode acontecer, inclusive, pela falta 

numérica de ACS nas equipes em questão. 
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Os pacientes são atendidos de acordo com o agendamento prévio que 

é feito pela ACS segundo as necessidades dos pacientes ou de acordo com os 

critérios de regularidade prevista para cada caso. A ACS, ao realizar a visita 

domiciliar, agenda consultas e passa-as para a unidade de saúde. Outra forma de 

se fazer agendamento é o usuário ir diretamente à unidade, nas primeiras horas 

de atendimento por turno, e ele mesmo fazê-lo. Deve-se destacar que a unidade 

só presta serviço à comunidade por ela adstrita, ou seja, uma pessoa que mora 

fora do território de ação da equipe do PSF não pode ser atendida por ela. 

Moradores de outros bairros não podem ser atendidos dentro desta unidade. Com 

relação ao agendamento feito na própria unidade, este é evitado pelas equipes, 

pois, segundo elas, causa transtorno na unidade, além de corromper o propósito 

de descaracterizar a livre demanda – a livre demanda é apontada como a grande 

causadora de filas, aglomerações, demora no atendimento etc. 

Dessa maneira, para se conseguir uma consulta na unidade de saúde 

é preciso ser morador de uma das duas áreas de abrangência da unidade. 

Também é fundamental que este morador esteja cadastrado e que sua consulta 

seja previamente agendada pela ACS. A ACS mantém constante vigilância em 

sua microárea, observando atentamente as novas famílias que mudam para seu 

espaço de ação e também aquelas que emigram para outras áreas. O 

cadastramento caracteriza-se pela coleta de dados que retratam as condições 

sócio-econômicas e culturais da família, bem como seus hábitos alimentares, a 

presença de doenças crônicas, a estrutura física do domicílio, presença de 

situações de risco para a saúde etc. Esse cadastro retrata a família, o domicílio e 

o peridomicílio. Ele é fundamental para que se conheça a família em questão. O 

cadastramento permite um vínculo burocrático com a unidade de saúde, de tal 

modo que se o usuário ainda não foi cadastrado, é preciso que ele comprove, no 

momento do agendamento, ser morador da área de ação de uma das equipes ali 

atuantes.  É comum moradores dos bairros vizinhos chegarem à unidade 

solicitando atendimentos. Para moradores de outras localidades, a unidade não 

oferece serviço. Esses excluídos reclamam desta situação e expressam-se com 

indignação a este respeito: 
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Mas se eu sou cidadão porque que eu não posso ser atendido? Eu não moro 

aqui, não, mas eu to doente e preciso desse médico que tá aí dentro. No CAIS a 

fila é grande demais... Aqui tá vazio, oh!  (RASM, 18a/m)  

 

Nota-se nesta fala uma reclamação com base legal, ou seja, todo 

cidadão tem direito ao atendimento, está nos princípios do SUS, tem força de lei. 

Ao criar a estratégia organizada em torno de um núcleo fechado de atendimento, 

criou-se um sistema refratário que pode ser excludente e marginalizador. A 

população não inserida dentro da área de abrangência da equipe fica à margem 

do atendimento. É preciso repensar este formato que vem se configurando, sob 

este aspecto, como burocrático e privativo. 

A ACS deve, regularmente, pelo menos uma vez ao mês, visitar cada 

família. Desta forma, busca-se alcançar a população antes que ela venha a 

adoecer ou a doença que já possui se agrave.  Somente aqueles casos que 

necessitam cuidados maiores é que são encaminhados para a consulta médica. 

Algumas vezes a gravidade do caso requer atendimento médico domiciliar, 

inclusive com urgência. Nesse caso, a ACS entra em contato com a unidade e 

requisita o médico para aquele domicílio. Esta dirige-se até o domicílio para 

prestar o atendimento. Muitas vezes a equipe desloca-se da unidade até o 

domicílio utilizando condução própria, pois a Secretaria Municipal de Saúde não 

dispõe de ambulância ou outro veículo para realizar este serviço com a presteza 

que se faz necessária. 

Neste recorte, fica a constatação de que o trabalho profilático fica a 

cargo da ACS, principalmente no que se refere à visita domiciliar, ficando para os 

outros membros da equipe o atendimento à doença, quando requisitados. Esta 

divisão rompe com a proposta de atendimento integral, competência e atribuição 

de todos os componentes da equipe. Além de reforçar a dicotomia existente entre 

o atendimento individual e o familiar, o indivíduo é atendido na unidade de saúde 

e a família (núcleo familiar) é atendida no lar. 

Observa-se que, muitas vezes, os próprios usuários, cadastrados, 

buscam a unidade para uma consulta eletiva, sem estarem agendados. A 

orientação é para que sejam agendados. Alguns usuários não aceitam essa 

situação, reclamam muito e, inclusive, ameaçam fazer denúncia junto à Secretaria 
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Municipal de Saúde ou à imprensa. Eles querem a consulta naquele momento em 

que procuram a unidade. Esse comportamento é fruto da cultura que se construiu 

nas tradicionais Unidades Básicas de Saúde (“postinho” e “centrinho”), que, ainda 

hoje, atendem à livre demanda, prestam uma assistência pontual, individual e 

extremamente curativa. Romper com esta tradição tem sido uma grande 

dificuldade desta unidade, afirmam alguns membros das equipes, pois os 

usuários encontram resistência com a negativa da prestação de serviço imediato. 

É comum, nesta conjuntura, atritos e choques entre as equipes da unidade e a 

comunidade que requer o serviço imediatamente. Na maioria das vezes, estes 

choques são resolvidos fazendo o agendamento e, aqueles casos mais graves e 

agudos que configuram urgência e emergência, são transferidos para unidades de 

saúde maiores, ditas de referência. Esses casos recebem um atendimento de 

suporte na própria unidade, enquanto aguardam a transferência. É bom lembrar 

que esta unidade não está preparada, humana nem tecnicamente, para o 

atendimento especializado de urgência. Por isso, grande constrangimento e 

ansiedade instalam-se na unidade diante de quadros mais graves e agudos, até 

porque a transferência do paciente necessita de ambulância e, nesse momento, o 

desenrolar da situação fica na dependência das ações da Secretaria Municipal de 

Saúde, podendo ou não acontecer com a rapidez necessária. 

Uma observação importante está no fato de não constar como objetivo 

do PSF o atendimento de urgência e/ou emergência, mas sim cuidados básicos 

em saúde. Também é bom observar que a população tem sido a grande vítima da 

cultura de assistência individual e curativa existente na grande maioria das 

unidades de saúde tradicionais. O momento é de conflito, fato esperado quando 

duas realidades diferentes se confrontam, porém fértil para diálogo, 

esclarecimentos e confrontos produtivos de idéias, opiniões etc. É necessário 

esclarecer à comunidade, além de oferecer suporte de atendimento clínico 

adequado para a demanda que se forma, caso contrário, a insatisfação diante do 

não atendimento cresce ampliando conflitos que, inclusive, podem gerar violência. 

Essa forma de atendimento proposto, agendamento prévio, só funcionará com 

eficiência na medida em que não houver demanda reprimida, ou seja, é preciso 

acabar com a insuficiência no atendimento sem, contudo, abrir mão da qualidade 

e da proposta humanizada e integral existentes nos pressupostos do programa. 
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Algumas vezes, quando a unidade está tranqüila e o andamento da 

rotina transcorre sem atropelos, as consultas são atendidas no momento em que 

são requisitadas. Entretanto, há um rigor limitante na questão do agendamento. 

Muitos usuários da unidade elogiam e mostram-se satisfeitos com essa forma de 

atendimento, argumentando haver mais organização, menos demora e ausência 

de filas no momento das consultas. Alegam, porém, que diante dos casos agudos 

e mais graves, a unidade deveria estar preparada para prestar esse tipo de 

atendimento. A equipe, por sua vez, argumenta que essa assistência não é 

objetivo do PSF e que ele causaria transtornos, além de exigir um grau de 

especialidade e equipamentos que ali não se encontram. A comunidade alega 

que esse tipo de atendimento precisa ser prestado com mais rigor, pois há 

“acidentes”, “derrames” e “infartos”. Observemos as falas de alguns usuários e 

profissionais da equipe de saúde:  

 

É claro que com o agendamento a coisa funciona melhor... A gente chega e fica 

esperando na fila... A consulta. Tem dia e hora marcada... Mas... E se tiver no rui, 

com dor, quebrado ou tendo uma parada no coração?!? Como é que fica?!? E se 

não der tempo?!?. (JSG, 40 /f usuária) 

 

Infelizmente não damos conta de atender todos os casos. É claro que fazemos o 

atendimento de suporte para as emergências, e, depois, organizado assim, o 

nosso atendimento é básico e não de alta complexidade. (profissional da equipe 

de saúde) 

 

Seria ótimo se tivéssemos aparelhos modernos e sofisticados, além de mais 

profissionais... Todo mundo quer ser atendido rápido, numa sala cheia de 

aparelhos e de médicos e enfermeiras. Mas o PSF é diferente... A gente, aqui, 

trabalha mais é com as mãos. (profissional da equipe de saúde) 

 

Nós não temos inveja de quem trabalha no HUGO (Hospital de Urgências de 

Goiânia)... Mas, bem que a gente poderia ter mais equipamentos e aparelhos 

modernos. (profissional da equipe de saúde) 
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Há uma reclamação objetiva dos sujeitos envolvidos: inadequação da 

estrutura para o atendimento. Está implícito nas diferentes falas que o sonho dos 

profissionais e usuários é uma estrutura semelhante a de um grande hospital com 

todo peso tecnológico.  Uma estrutura assim configura mais status para os 

profissionais e parece-nos agradar mais tanto a estes quanto aos usuários. 

Entretanto, há de se buscar um ponto intermediário entre o aparato tecnológico 

moderno e a situação de desfalque, sucateamento e ou ausência de tecnologia 

moderna mínima, fundamental para se configurar um atendimento adequado. É 

importante a garantia de um atendimento de qualidade e condições de trabalho 

adequadas. 

Dentro da unidade, as atividades voltam-se preferencialmente para o 

atendimento no formato de consulta, que por sua vez podem ser de duas 

modalidades: a consulta médica e a consulta com a enfermagem. Ambas são 

balizadas pelo modelo tradicional e, na medida em que os pacientes são 

consultados individualmente, trazem suas queixas e recebem prescrição através 

de receitas. Entretanto, observam-se algumas mudanças que implicam em 

possibilidades de alterar o modelo tradicional: o tempo envolvido com a consulta é 

maior, em média de trinta minutos, o que possibilita uma maior interação entre a 

equipe e os usuários, bem como uma maior tranqüilidade e tempo para as 

orientações e esclarecimentos.  Há, de fato, consultas preventivas e de 

acompanhamento de casos crônicos ou mais vulneráveis, como a desnutrição na 

infância e o pré-natal, desviando a ótica do tratamento da doença já instalada 

para a ótica de antecipar-se aos agravos da saúde. Existe um atendimento mais 

humanizado, a equipe reconhece individualmente os pacientes, chama-os pelos 

nomes, aproxima-se mais do contexto familiar e peridomiciliar. Inclusive, observa-

se a preocupação de alguns profissionais em procurar saber sobre os parentes, 

os problemas de ordem trabalhista e de conflitos familiares, concorrendo para que 

haja uma maior intimidade entre a clientela assistida, a equipe e o atendimento 

multiprofissional (médico, ACS, enfermeiro, auxiliar de enfermagem) voltado, 

também, para fornecer informações, ouvir o usuário e prestar esclarecimentos. 

Avançou-se, mas ainda não se rompeu com as práticas paternalistas. 

As consultas médicas são predominantes dentro da unidade. Os 

médicos atendem quatorze pacientes por turno, obedecendo ao agendamento 
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para o dia e turno especificamente propostos. As consultas de enfermagem são 

mais flexíveis e abertas, também atendem segundo a uma agenda, mas 

rotineiramente prestam atendimento à livre demanda e a casos esporádicos.  

As consultas de enfermagem atêm-se, preferencialmente, às 

orientações e recomendações sobre saúde, cuidados alimentares, importância 

dos exercícios físicos, dieta, vacinação, rigor nos horários de administração de 

medicamentos, pré-natal, contracepção, planejamento familiar etc. Realizam 

coleta de material cervico-vaginal (“papanicolau”) e a triagem clínica, examinando 

casos agudos e mais simples como as amigdalites, diarréia, cólicas menstruais 

etc. Verificam os resultados de alguns exames de rotina mais simplificados, 

inclusive fazem pedidos de exames laboratoriais rotineiros. Em alguns casos, 

prescrevem medicamentos (analgésicos, anticoncepcionais e antieméticos). É 

comum os pacientes irem até a unidade para uma consulta de orientação com a 

equipe de enfermagem. Nota-se que a equipe de enfermagem da equipe A 

relaciona-se com mais permeabilidade com a comunidade: oferece mais atenção, 

orienta e conversa mais. Talvez, por isso, haja uma divisão do trabalho dentro da 

unidade respeitando este grau de empatia com a comunidade. Por exemplo: a 

imunização (vacinas) das crianças e gestantes é uma prática que exige paciência, 

explicações exaustivas, orientações criteriosas, apresentação de esquemas e 

poder de convencimento e argumentação. Geralmente esta tarefa fica sob a 

responsabilidade do enfermeiro da equipe A, que atende, nessa esfera, a 

população das duas áreas. A enfermagem da equipe B resolve os problemas 

considerados burocráticos das duas equipes: fichas, tabelas, documentos e 

relatórios que são enviados à Secretaria Municipal da Saúde. Também é 

observado que quando há alguma contenda na recepção, é exatamente o 

enfermeiro da equipe A que é chamado para resolver. Ele se apresenta, 

conversa, explica, ouve e resolve.  

As auxiliares de enfermagem atendem aos pacientes na sala de 

triagem e farmácia, além de organizar, guardar e higienizar os aparelhos e 

instrumentos, as salas e os consultórios. Na sala de triagem o trabalho é intenso: 

aferir pressão e temperatura, mensurar peso e altura, verificar a glicemia e prestar 

orientações sobre os aspectos mais diversos, como cuidados higiênicos, vícios, 

alimentação e dieta, horários de administração de medicamentos, hábitos bons e 
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saudáveis etc. Tais orientações são colocadas de forma vertical, unilateral, sob os 

moldes tradicionais: hipervalorização do conteúdo científico, normalizador e 

disciplinador. Na sala da farmácia os trabalhos são mais simples, como a 

distribuição de medicamentos segundo a receita, orientação sobre a prescrição e 

cuidados com o armazenamento dos medicamentos. Também é competência da 

auxiliar de enfermagem realizar os curativos e administrar os medicamentos 

prescritos, tarefas que exigem habilidade técnica e boa interação com os 

pacientes. Mais uma vez, também nessas tarefas, observa-se uma divisão que 

obedece aos critérios de empatia, permeabilidade e traquejo com a comunidade. 

As tarefas executadas nas salas de triagem, curativos e injeções são 

rotineiramente designadas para a auxiliar de enfermagem da equipe A. O serviço 

de dispensação de medicamentos (farmácia) normalmente fica sob os cuidados 

da auxiliar de enfermagem da equipe B. A auxiliar da equipe A mostra-se 

atenciosa, reconhece pelo nome os pacientes, pergunta sobre a rotina dos 

mesmos, presta orientações e cuidados variados. A auxiliar da equipe B é mais 

formal e, assim, demonstra mais distanciamento da população. Embora seja 

educada e atenciosa, não consegue integrar-se tão bem com a comunidade 

quanto a auxiliar da equipe A. 

É comum um atendimento mais objetivo no qual o paciente chega à 

unidade com a finalidade bem clara de buscar, por exemplo, imunização (vacina), 

adquirir medicamento, medir pressão, realizar um curativo. Isto é muito freqüente 

e, na maioria das vezes, acontece como desdobramento de uma consulta que já 

aconteceu há algum tempo. Este tipo de prestação de serviço é muito tranqüilo  e 

o atendimento  acontece rapidamente. 

O serviço de imunização é voltado para a vacinação. É prioritário nas 

ações de prevenção de doenças, está voltado para a infância e o pré-natal, mas 

também atinge a população adulta e suscetível a algumas doenças como a gripe, 

febre amarela, hepatite B, o tétano e raiva. Esse serviço segue com rigor a 

carteira de vacinação da criança, inclusive seu preenchimento adequado e 

atualizado é condição para que algumas crianças e famílias mantenham-se 

assistidas por programas federais de combate à fome e à destruição. 

O atendimento ao pré-natal é feito pela equipe médica e a de 

enfermagem. As gestantes são inicialmente atendidas pela equipe de 
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enfermagem e as consultas posteriores pela equipe médica. Elas são 

acompanhadas até mais ou menos o oitavo mês de gestação, momento em que 

são transferidas para alguma unidade de saúde maior, de referência. Se durante 

o pré-natal ocorrer alguma intercorrência mais grave, as gestantes são 

transferidas. Gestações de alto risco são encaminhadas para as unidades de 

referência independente do período gestacional. Dentro da unidade é coletado 

material (sangue) para exames rotineiros, serviço que é realizado pela equipe de 

enfermagem da equipe A e constitui-se em um grande avanço dentro do 

programa do pré-natal. As gestantes recebem medicamentos, vacinas e consultas 

mensais dentro da própria unidade. 

O programa de acompanhamento do Crescimento e Desenvolvimento 

infantil (CD) visa, principalmente, detectar precocemente os casos de desnutrição 

na infância. A população alvo é aquela compreendida de zero a cinco anos e sua 

estratégia é realizar consultas periódicas, em alguns casos até mensais, 

acompanhando o peso, a altura e o estado vacinal dessas crianças. Esse 

programa estimula o aleitamento materno, realiza o teste do pezinho (diagnóstico 

precoce de doenças graves como o hipotiroidismo), orienta sobre o desmame e a 

alimentação em geral. Toda a equipe é envolvida nesse programa, inclusive as 

ACS. Os casos sob acompanhamento são atendidos normalmente pelos médicos. 

O agendamento é feito pelas ACS domiciliarmente. Todos os membros da equipe 

devem prestar orientações e manter-se vigilantes nestes casos. O 

acompanhamento do CD é uma prioridade dentro da unidade e no trabalho da 

ACS. 

Outro programa existente dentro da rotina da unidade refere-se ao 

atendimento prestado aos hipertensos e diabéticos. Eles são atendidos no mesmo 

horário,visto que essas duas doenças causam complicações semelhantes, 

necessitam de consultas periódicas e medicamentos controlados, requerem 

exames laboratoriais com freqüência e geralmente acometem a população adulta. 

O programa visa cobrir tanto os aspectos preventivos quanto os curativos. Todos 

os profissionais, de alguma forma, entram em contato com esses pacientes e, 

sobre os mais diferentes aspectos, colaboram para a prevenção e o tratamento. É 

comum o auxiliar de enfermagem, além de medir a pressão e realizar exame de 

glicemia, discutir com os pacientes aspectos de relevância sobre essas doenças. 
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Discute-se sobre hábitos alimentares, horários e freqüência dos medicamentos, 

comportamentos saudáveis e de risco etc. A equipe médica e a de enfermagem 

também fazem esse tipo de intervenção, além, é claro, da consulta propriamente 

dita e da prescrição medicamentosa, sendo esta última mais a cargo da equipe 

médica. 

O programa de saúde da mulher está voltado para a área de 

ginecologia e nele estão incluídas as coletas de material cérvico-vaginal, o 

planejamento familiar, o puerpério (pós-parto) e o atendimento generalista à 

saúde da mulher. A procura para esse atendimento é grande e exige mais sigilo e 

proximidade com a intimidade das mulheres, por isso a consulta é mais restrita. 

Porém, todos os componentes da equipe fornecem informações, esclarecimentos 

e orientações às pacientes. Um aspecto importante, refere-se ao fato da USF 

prestar atendimento, com horário e dia específicos, a um grupo de mulheres que 

moram em uma casa que exerce comércio sexual profissional. Os profissionais 

guardam sigilo e muito respeito com relação à esse grupo de mulheres e alegam 

que não há transtornos com relação a esse trabalho. 

Os casos que escapam aos programas citados são incluídos no 

agendamento da clínica médica (adultos) ou na pediatria (crianças). Não há um 

rigor na periodicidade das consultas desses pacientes, ficando o agendamento 

dependendo da demanda ou, em alguns casos, do critério médico ou da ACS. 

Rotineiramente, observam-se casos de doenças sazonais (ligadas às estações do 

ano, como as doenças respiratórias no inverno), doença diarréica, desidratação, 

dores inespecíficas, infecções respiratórias e urinárias, micoses etc. Na grande 

maioria das vezes são casos simples, resolvidos em uma ou duas consultas. 

Após apresentar-se na recepção e confirmar o agendamento, o 

paciente aguarda pelo atendimento na sala de espera. Nesse ambiente ele 

aguarda sentado, porém não passivo. É um ambiente de intensa interação dos 

pacientes entre si, momento de diálogos e trocas de experiências. É bom lembrar 

que esses sujeitos moram no mesmo bairro e comungam, sob vários aspectos, os 

mesmos problemas, sonhos e ansiedades. A unidade de saúde acaba 

aglutinando esses moradores em torno da consulta, do medicamento, dos 

exames, mas também é um facilitador de confrontos saudáveis e de crescimento 

mútuo. Por exemplo, na sala de espera conversa-se sobre a poeira, falta de água, 
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os assaltos nas redondezas, a moradia, o salário etc. Por outro lado, cada um 

apresenta para o grupo que aguarda na sala de espera, seus problemas de 

saúde, suas dúvidas, seus medos,  suas inseguranças e  seus acertos. Ali 

acontece um diálogo aberto, no qual todos falam onde todos falam sem receios e, 

inclusive, exercitam a prática de ouvir de forma participativa, opinando no 

momento adequado. Como os atendimentos tendem a reunir no mesmo horário e 

dia grupos específicos, ligados a uma mesma entidade clínica, esses grupos 

acabam realizando uma intensa troca de informações que muito colabora para a 

construção de conhecimento, saberes e informações úteis tanto para a 

prevenção, tratamento e cura de doenças como para a convivência em 

comunidade, de forma solidária e participativa. É notório o quanto os usuários 

falam, riem e participam espontaneamente das discussões surgidas. Levanta-se 

um tema e paulatinamente todos participam do debate, acrescentando cada um, a 

seu modo, um detalhe, uma colaboração. O ambiente torna-se fecundo para 

propostas e idéias; todos querem dar opiniões e todos querem ouvi-las. Parece 

que a ausência de um dirigente, cientificamente embasado, facilita a 

espontaneidade e, assim, os assuntos e propostas fluem numa linguagem própria 

e comum ao grupo. Naquela situação, é possível falar em atividade de grupo, 

entretanto, esses momentos passam desapercebidos pelas equipes de saúde de 

família. Nenhum membro da equipe aproxima-se ou sequer toma conhecimento 

do que acontece naquele instante e lugar. A sala de espera torna-se um ambiente 

genuíno de produção de idéias, equacionando o saber popular e os problemas 

cotidianos comuns àquela comunidade. Esses momentos acontecem, geralmente, 

no início dos turnos sem a participação das equipes e sem qualquer 

programação.  

Esse fato é extremamente positivo e é a favor de se ouvir a fala dos 

sujeitos, suas colocações e reflexões. Infelizmente os profissionais da equipe de 

saúde não têm participado desses momentos e, assim, perdem a oportunidade de 

exercitar uma interlocução produtiva com a comunidade. Esses momentos 

espontâneos de surgimento de idéias, posicionamentos e confronto democrático 

podem tornar-se ainda mais educativos se a eles acrescentarmos ações de 

intencionalidade educativa. Essa intencionalidade deve acontecer a partir da 

articulação e aproximação da equipe de saúde com o grupo que exercita o 
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diálogo, no caso específico, na sala de espera. Entretanto, essa aproximação 

deve se dar de forma a respeitar a espontaneidade, o saber do grupo, as 

diferenças e a fala participativa de cada indivíduo. A intencionalidade pode 

orientar a discussão, gerar temas centrais, estimular as falas e introduzir 

conceitos e saberes técnicos científicos, sem, contudo, causar constrangimentos 

ou normalizar comportamentos. 

Com relação às orientações e aos esclarecimentos sobre os diferentes 

aspectos que envolvem o processo saúde-doença, essa é uma prática que 

acontece nos vários momentos e espaços da unidade. É comum a referência a 

bons hábitos e alimentação, combate aos vícios etc. São abordagens feitas pelos 

profissionais de saúde diante do paciente, no momento da consulta ou de uma 

simples aferição da temperatura ou avaliação da pressão. Os profissionais 

envolvidos oferecem elementos que respaldam a conduta médica, a prescrição de 

medicamentos ou exames laboratoriais. São momentos nos quais, além da 

consulta propriamente dita, percebe-se uma preocupação com os aspectos que 

envolvem a mudança de comportamento, a aquisição de hábitos saudáveis e o 

abandono de práticas consideradas negativas que colaboram para o prejuízo à 

saúde. Muitas vezes, é notório o posicionamento imperativo e soberano do 

profissional de saúde que, sob determinado aspecto, constrange o paciente ao 

colocar seus pontos de vista e seu conhecimento científico. É perceptível que isso 

se faz com intenção de auxiliar, de “combater o mal” e instaurar comportamentos 

positivos. Entretanto, a forma como isso ocorre parece não contribuir para o 

sucesso esperado e termina colaborando para o embotamento do paciente, 

levando-o ao recolhimento de sua fala e de seus posicionamentos. O paciente, ao 

ouvir conselhos tão distantes de sua visão de mundo e de sua realidade, mostra-

se intimidado, coagido e inseguro. Observou-se que tais considerações são, 

muitas vezes, absolutilizadas, unilaterais, deixando pouco espaço para que o 

usuário da unidade se manifeste. Em tais situações, o usuário apresenta-se 

disposto a ouvir, presta atenção e parece absorver as palavras do profissional da 

equipe. Contudo, observa-se pouco diálogo e pequena interação de idéias, 

principalmente porque o paciente é percebido como um depositário das 

orientações e recomendações que recebe. Os processos intelectivos que 

envolvem o raciocínio, a elaboração de idéias e associação de conteúdos não se 
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efetivam naquele momento e o paciente sai da consulta com uma lista fechada e 

inflexível de condutas e rotinas a serem tomadas. Muitas vezes, já fora do 

ambiente da consulta, ele reclama, mostra-se desapontado e receoso de não 

conseguir satisfazer tais condutas: 

 

Nossa, já ta tudo tão difícil... Como que eu vou conseguir fazer caminhada? Tem 

marido, filho, roupa para cuidar e comida para fazer... Que horas que eu vou 

arrumar para fazer caminhada? (JJC, 53 a/f)  

  

Deus do céu, que jeito que a gente come sem banha e sem sal?!  E ainda tem 

que tomar remédio... (JML, 64 a/m) 

 
Não posso beber e nem fumar. Também, não posso com sal e nem fritura. E 

ainda tenho que ficar caladim. Eles pensa que eu virei menino. Entende eu 

entendi, quero ver é viver assim! [ risos] (MNAT, 49 a/m) 

 

Outro aspecto importante envolve o temor dos pacientes diante da 

consulta que irá acontecer. Alguns deles demonstram ansiedade porque 

acreditam que serão argüidos sobre certos aspectos e que terão que se 

submeterem ao julgamento do profissional de saúde, bem como ouvir uma lista de 

recomendações que eles acham não serem capazes de seguir. O depoimento 

abaixo constata essa afirmação: 

 

Não vou falar nadinha... Senão ele briga comigo. (CNV, 16 a/f) 

 

Alguns pacientes saem das consultas comentando que terão que 

realizar mudanças difíceis em suas vidas, que não têm tempo e nem dinheiro para 

concretizarem as recomendações; outros alegam não compreenderem bem as 

orientações e que sempre fizeram diferente e que tem dado certo da forma como 

sempre fizeram. Vejamos os exemplos a seguir: 

 

Posso até usar o álcool no imbigo do Ronaldo, mas também vou dar banho de 

picão... Minha mãe sempre usou. (JKHM, 20 a/f) 
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Queria tanto fazer tudinho... Mas não tenho dinheiro nem pro ônibus... Quanto 

mais pra comprar leite, carne, verdura... (JAS, 18 a/m) 

 

Tudo que eu aprendi eles falam para eu mudar... Meu pai morreu com 96 anos, 

comia só carne gorda, a comida era na banha, trabalhava na lida da roça todo 

dia... Agora tão dizendo que ta tudo errado. (JJS, 68 a /m)  

 

Entretanto, a maioria concorda com as recomendações, mas não 

demonstra firmeza na hora de efetivá-las. A população recebe informações e o 

máximo que consegue fazer com elas é repeti-las. O fracasso parece inevitável, 

pois não se constata uma reelaboração do conteúdo proposto, nem a efetivação 

do que foi aprendido. Quando o conhecimento adquirido é confrontado com a 

realidade desses pacientes, percebe-se que ele não é concretizado e, portanto, 

não opera mudanças. Como ilustração, vejamos um caso concreto ocorrido na 

unidade de saúde. Perguntaram a uma senhora se ela usualmente lavava as 

frutas e verduras e ela orgulhosamente respondeu que sim. Um tempo depois, a 

ACS descobriu, através de uma visita domiciliar, que ela realmente lavava 

corretamente as frutas e verduras, mas que utilizava, como recipiente para 

guardá-las, uma vasilha suja  utilizada para múltiplas funções (lavar a roupa suja 

e o “pano de chão”, colocar o lixo da cozinha). O paradoxo é grande e mostra-nos 

os efeitos de uma aprendizagem mecânica adquirida dentro de um modelo de 

Educação em Saúde com formato e conteúdo tradicionais.    

Como dito anteriormente há cinco áreas descobertas sem as visitas 

das ACS.  A população da microárea descoberta deve, por livre iniciativa, 

procurar a unidade e fazer agendamentos para consultas. Isso acontece quando a 

própria comunidade julga necessário, geralmente diante de um quadro mais 

agudo. A falta de contato e visitas da ACS faz com que essa parcela da 

comunidade permaneça à margem dos programas de prevenção e vigilância. 

Também faz com que ela se abstenha das orientações e cuidados prestados 

pelas agentes. Esse quadro rompe com o essencial do PSF e passa-se a 

oferecer, na USF, um tipo de atendimento que se aproxima daquele oferecido nos 

tradicionais “postinhos de saúde”. A população busca o atendimento médico para 
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a cura de uma doença, porém valoriza-se pouco a prevenção e os cuidados 

domiciliares com o doente. As famílias não são identificadas e nem atendidas de 

forma global, desconhecendo-se também o domicílio e o peridomicílio delas. Para 

essa população, a unidade representa o papel meramente curativo e individual, 

normalmente praticado nas unidades tradicionais. 

Vejamos que, nesse ponto, um dos pilares fundamental do PSF fica 

extremamente vulnerável. É fundamental que a equipe esteja completa para que 

se pratique as ações de integração entre a comunidade e a unidade básica de 

saúde. Sem essa integração, fragmenta-se a estratégia na base e volta-se ao 

atendimento e posicionamentos tradicionais. 

No estudo em questão, cinqüenta por cento das microáreas estão 

nesta situação de falta de cobertura do agente específico. Os outros cinqüenta 

por cento recebem o atendimento, as visitas e os acompanhamentos tão 

importantes na estrutura do programa em questão. As famílias desassistidas 

reclamam a falta da ACS e pedem freqüentemente pela sua presença. 

Os responsáveis pela unidade já manifestaram junto à Secretaria 

Municipal da Saúde a necessidade de uma nova seleção para contratação de 

agentes, mas a resposta ainda não chegou. Essa seleção é feita entre os próprios 

moradores do bairro, respeitando os critérios estabelecidos pelo Ministério da 

Saúde. Anteriormente à seleção um carro alto-falante anuncia o processo seletivo 

pelas ruas e avenidas do bairro. Ele especifica sobre o perfil do candidato, as 

funções, o dia e horário da seleção. A Secretaria Municipal de Saúde envia uma 

equipe para realizar a seleção, que é basicamente composta por testes simples e 

entrevista com os candidatos, que ocorre no próprio bairro. Entretanto, o interesse 

pela profissão tem diminuído muito. As próprias agentes reclamam dos salários, 

da ausência de estabilidade, da fragilidade dos direitos trabalhistas e 

previdenciários e desejam a segurança do concurso público para o cargo. 

Segundo elas a debandada de algumas agentes ocorreu em função de problemas 

dessa ordem. 

O perfil das agentes dessa área é extremamente homogêneo. Todas 

são do sexo feminino, concluíram o ensino fundamental e são adultas jovens. 

Trabalham em média oito horas por dia, freqüentam a unidade, mas não fazem 

dela seu espaço físico de trabalho. Vão à unidade para levar os agendamentos, 



 86 

cadastros, relatórios, informar sobre os moradores, buscar medicamentos e 

adquirir informações junto às equipes de enfermagem e médica. A unidade 

fornece apoio e credencia o trabalho das agentes, mas suas atividades são 

exercidas, de fato, no encontro diário com os moradores do bairro. Elas, 

literalmente, entram nas casas, investigam as situações de risco, sugerem 

soluções, apontam propostas e, principalmente, ouvem os moradores da área. 

Conhecem individualmente cada morador e contextualizam-na na família, no 

domicílio e bairro. Identificam-se com os moradores porque elas residem no bairro 

e usam uma linguagem simples e bem compreendida pelos moradores. 

Reclamam das políticas governamentais, da falta de segurança e dos problemas 

do bairro, espontaneamente, nas conversas com a comunidade. É comum as 

agentes se sentirem aflitas em relação às suas atuações cotidianas, 

principalmente diante de situações limítrofes. Ao identificarem problemas como 

desemprego, fome, prostituição e condições precárias de moradia, as agentes 

sentem-se impotentes. Por um lado, elas sentem-se responsáveis pela 

comunidade, inclusive se se reconhecem como constituintes dela; por outro, elas 

também conseguem mensurar a importância e evolução de seu trabalho, inclusive 

a forma como ele influencia na saúde da comunidade e o quanto ela reconhece 

seus valores.  Com isto a auto-estima se eleva e o trabalho fica mais 

“gratificante”. Essa expressão é muito comum entre elas. 

É notório o quanto as ACS gostam de seu trabalho e da convivência 

com a comunidade. Destacam o fato de só passarem a conhecer realmente a sua 

comunidade após o contato diário com ela e seus domicílios, e que com isso  

ganharam o respeito e a confiança dos moradores. Relatam não encontrarem 

resistência para adentrar nos domicílios, inclusive nas partes intimas deles. É 

comum as ACS pedirem um cafezinho, auxiliarem no banho de uma criança, dar 

conselhos íntimos e irem às festas familiares. 

As ACS exercem uma liderança junto às famílias na medida em que 

abrem espaço para que elas se aproximem delas, tanto para expor seus 

problemas como para ouvir as orientações cabíveis. Essa liderança das agentes é 

percebida na forma como a comunidade confia e se espelha nelas. Muitas vezes 

as agentes estão andando nas ruas e são abordadas, ali mesmo, na calçada ou 

sob uma árvore. As pessoas fazem perguntas, requerem uma consulta, pedem 



 87 

uma visita, tudo isso de forma espontânea e natural. É esta liderança que confere 

as agentes a capacidade de aglutinar aspirações, fato que poderia ser melhor 

explorado pelas associações de bairro, comunidades de base etc. Entretanto, 

nenhuma das ACS participa efetivamente de tais associações ou freqüenta as 

reuniões  comunitárias fora da unidade de saúde. Exercem essa liderança de 

forma pontual, influenciando cada unidade familiar individualmente, não 

conseguindo articular as famílias em torno de um ideal comunitário.  

As ACS trabalham em áreas específicas, mas em determinadas 

situações elas se reúnem, formam um grupo e atuam em conjunto. Um bom 

exemplo dessa forma de atividade são os mutirões, que são organizados com 

maior freqüência sob a orientação e operacionalização da equipe A. Embora 

sejam raros, eles acontecem pelos mais variados motivos, como: retirada de 

entulhos, combate sistemático aos criadouros de mosquitos (dengue), confecção 

da multimistura1 para combater a desnutrição e limpeza e organização de 

residências. Esse último exemplo acontece, geralmente, quando o morador do 

domicílio é idoso, solitário e não consegue se organizar dentro de casa. Diante 

dessa situação, é organizado um mutirão com a participação das agentes, 

enfermeira, médico e da comunidade. Realiza-se a limpeza dos utensílios, do piso 

e das paredes, a lavagem de roupas, a organização dos móveis, enfim, deixa-se o 

domicílio em condições de habitação. Com relação à multimistura, sua produção 

era feita pelas equipes de saúde, na cozinha da unidade. Segundo relatos, eram 

momentos de perfeita integração dentro da USF, inclusive muito festivos, 

comemorados com fotografias, de intensa união e coesão das equipes. A 

multimistura era distribuída entre a população necessitada e o resultado após o 

seu uso era, freqüentemente, ganho de peso. Hoje, não se produz mais a 

multimistura na unidade e todos sentem muito por isso, argumentam que 

perderam o estímulo da Secretaria Municipal de Saúde e que o tempo gasto com 

outras atividades, como o aumento no aumento no número de consultas, não 

permite mais o feitio da multimistura. Alguns profissionais relatam que sentem 

falta daqueles momentos em que trabalhavam em equipe para fazer a 

                                                 
1 A multimistura é uma “farinha” produzida artesanalmente a partir de ingredientes simples e baratos como 
açúcar, folha da mandioca e casca do ovo. O sabor é bom e o valor nutritivo é elevado. 
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multimistura, e que a população também perdeu um alimento nutritivo e 

importante no combate à desnutrição. 

Algumas atividades, dentro da unidade de saúde, estão claramente 

definidas como de responsabilidade comum a todos os componentes das 

equipes, como: orientações sobre os diferentes aspectos de proteção à saúde, 

recomendações sobre esquema vacinal e retorno e periodicidade das consultas. 

De uma forma geral, todos profissionais podem e precisam estar envolvidos com 

os Cuidados Primários da Saúde e com a promoção deles. Por outro lado, há 

atividades que estão muito bem estabelecidas como de competência de 

determinada categoria. Por exemplo: o cadastramento é de competência das 

ACS, a aplicação de medicamentos injetáveis e de aerossol é da alçada da 

auxiliar de enfermagem e o preenchimento de fichas e documentos que 

alimentam o Sistema de Informação de Atenção Básica é responsabilidade dos 

enfermeiros. Quanto à questão de divisão do trabalho interno, os nós aparecem 

quando nos reportamos às consultas e seus desdobramentos. O Guia do PSF 

(BRASIL, 2001) reconhece a consulta médica e de enfermagem e propõe que 

elas aconteçam respeitando suas competências específicas. Contudo, não deixa 

claro quais são essas competências e especificações. Ocorre que, muitas vezes, 

o campo de ação do médico e do enfermeiro aproximam-se e intercruzam-se, 

causando atritos entre esses dois profissionais que passam a disputar por um 

determinado território ou campo de ação. A competição entre essas duas 

categorias profissionais fica mais evidente quando o objeto da disputa envolve o 

exame clínico, o diagnóstico e a prescrição.  

Os conflitos entre as duas equipes é muitas vezes velado, porém, eles 

se apresentam com nitidez e relevo, preferencialmente nas relações entre o 

médico da equipe A e o enfermeiro da equipe B. O médico A não aceita que o 

serviço de enfermagem realize consultas no estilo tradicional (anamnese, pedido 

de exames, diagnóstico e tratamento) e na sua equipe esse procedimento 

realmente não tem destaque. O médico B permite que o enfermeiro de sua equipe 

realize tais consultas. Em decorrência, criou-se uma animosidade entre o médico 

A e o enfermeiro B, traduzida em diálogos inflamados e disputa interna. O médico 

deixa claro que não concorda com a consulta da enfermagem que se desdobra 

em pedidos de exames e receituário, ou seja, com a determinação de diagnóstico. 
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Já a equipe de enfermagem não vê inconvenientes nesse procedimento. Porém a 

situação se aquece quando a consulta de enfermagem evolui para um ponto no 

qual é necessário solicitar um exame mais sofisticado, ou prescrever um 

medicamento controlado. Para esses casos, somente o médico pode responder, 

pedir e assinar. Então, a consulta da equipe de enfermagem fica na dependência 

da equipe médica, revelando uma certa fragilidade e subordinação. Diante dessas 

situações a equipe médica (principalmente a equipe A), por vezes apresenta sua 

negativa, não carimbando ou assinando os pedidos e prescrições, ou então 

assume o caso, conduz o paciente até o consultório, refaz a consulta e confere o 

seu parecer. Percebe-se nesses momentos um grande constrangimento, além de 

evidenciar as relações de poder dentro do grupo: a equipe de enfermagem 

mostra-se ressentida e a equipe médica reafirma sua posição hegemônica 

naquela esfera.  Entretanto, não foi observado entre as diferentes categorias  

constrangimento  nem disputa pelas ações educativas. 

Embora haja esse ponto de atrito entre os profissionais, as equipes 

conseguem trabalhar aparando as arestas rotineiras, transparecendo um 

equilíbrio e harmonia. A exceção fica a cargo da consulta e prescrição, pontos 

difíceis de serem solucionados.  

No início do funcionamento da unidade, as equipes se reuniam 

semanalmente. Essas reuniões tinham como objetivo dar uma unidade ao grupo e 

à comunidade assistida. Buscava-se discutir os casos, apresentar as famílias, 

contextualizar os problemas e dividir as experiências. Também era o momento 

para se resolver os conflitos interpessoais e as angústias dos membros das 

equipes. Essas reuniões quase não acontecem mais, tornaram-se esporádicas e 

não encontram mais um lugar de destaque na agenda da unidade. Alguns 

membros das equipes alegam que essas reuniões, no início, eram muito 

saudáveis, que elas propiciavam um ordenamento do grupo e uma melhor 

condução das ações. Porém, com o tempo, elas perderam seus objetivos iniciais 

e passaram a funcionar como um “tribunal” de acusações e julgamentos mútuos. 

As reuniões converteram-se em uma sessão de fiscalização e de conversas 

cruzadas. Por fim, acharam melhor não promovê-las de forma sistemática como 

aconteciam. As ACS são as que mais se ressentem do fim das reuniões e, 

inclusive, são a favor de que elas voltem a acontecer.  
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Segundo informações, logo que a unidade foi criada, conseguia-se 

organizar e promover encontros semanais com os componentes de todas as 

equipes. Eram momentos que, entre outras discussões, promovia-se Educação 

Permanente voltada para as ACS e as auxiliares de enfermagem. E sob a 

orientação da equipe de enfermagem, discutiam-se temas como desnutrição, 

cuidados com o recém-nascido, valor nutritivo dos alimentos, limpeza e higiene do 

domicílio, calendário de vacinas etc. Em tais encontros, o diálogo era aberto e as 

orientações eram simples, praticáveis e fáceis de serem processadas, até porque, 

em outro momento, essas orientações e recomendações deveriam ser discutidas 

com a comunidade durante as visitas domiciliares ou nos encontros dentro da 

unidade de saúde. As ACS referem-se a essas reuniões como momentos de 

intensa aprendizagem e capacitação, e que realmente se sentiam melhores 

preparadas e seguras para a rotina diária nos domicílios. Essas reuniões foram  

esvaziando-se e hoje praticamente não acontecem mais. Quando um dos 

membros da equipe tem alguma dúvida ou necessita de mais esclarecimentos, 

ele procura diretamente a equipe médica ou de enfermagem para solucionar a 

dúvida. Essa última prática inviabiliza a troca de experiências, aponta um sentido 

unidirecional para o processo ensino-aprendizagem e demonstra a fragilidade do 

diálogo dentro da equipe. Naquelas reuniões, segundo relatos, discutia-se, 

inclusive, as formas de abordar a comunidade, como ouvir e se fazer ouvir, 

enriquecendo o processo pedagógico. A equipe, de uma forma geral, reclama das 

discretas ações educativas voltadas para a formação das ACS e das auxiliares de 

enfermagem. Se antes os encontros educativos aconteciam sistematicamente, 

agora não acontecem mais. Vejamos as falas a seguir que confirmam essas 

constatações: 

 

Antes, no início da nossa equipe, havia mais curso interno, aqui dentro mesmo 

(unidade). Agora a gente fica meio perdida, se quer saber alguma coisa tem que 

perguntar no corredor, com o médico correndo. Era bom até pra gente saber a 

experiência dos outros agentes... A gente aprendia até assim. (profissional da 

equipe de saúde) 
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Ah... Antes a gente tinha até reunião pra aprender mais, fazia treinamento, hoje 

não tem mais, não... Acabou. Eu acho que faz falta porque a gente fica assim... 

Sem aprender mais, né? (profissional da equipe de saúde) 

 

Já até falei…Precisa voltar as aulas e treinamentos… Antes era toda semana, 

agora não tem mais. Eu acho que é importante pra nós e para a comunidade. 

Tem caso que eu fico com medo de fazer errado. (profissional da equipe de 

saúde) 

 

O PSF propõe mudanças na forma de atendimento, na atenção voltada 

para a prevenção, no direcionamento para os Cuidados Primários de Saúde, na 

demanda controlada pelo agendamento e no enfoque multidisciplinar. Ainda que 

brandamente, o cotidiano da USF vem se modificando e aquelas pessoas 

acostumadas com o atendimento paternalista e puramente medicamentoso 

deparam-se com uma nova realidade. Ainda assim, a unidade continua sendo um 

importante centro de encontro de moradores e para ela confluem os mais 

diferentes tipos humanos e todos trazem consigo seus universos fazendo da 

unidade de saúde um centro de convivência.  

Procurou-se ouvir os usuários da unidade sobre essas mudanças 

propostas pela PSF dentro da unidade em discussão. Também interessou-se por 

saber se essas alterações promoveram, de alguma forma, mudanças em suas 

rotinas e relações. A grande maioria enfocou que no início houve um certo 

desconforto e desconfiança, pois sentiram-se desprivilegiados por não poderem 

buscar a unidade espontaneamente. Alguns relataram insegurança diante da 

consulta com a equipe de enfermagem e asseguraram que gostam da consulta 

tradicional com pedido de exames e receituário. Persiste um grau de dificuldade 

em perceber a dimensão da consulta profilática e reorientadora de 

comportamentos de risco. Quase não se queixam do atendimento em si, elogiam 

as ações das ACS e alegam que com elas suas práticas higiênicas e preventivas 

mudaram, colaborando para a melhoria na qualidade de suas vidas. Ainda lhes 

parece estranho o “descompromisso” da unidade com o atendimento de urgência, 

principalmente à noite, aos finais de semana e feriados. Relatam que a unidade 

mantém-se como importante ponto de encontro entre pessoas que já se 
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conhecem ou que dividem problemas em comum. Elogiam essa face da unidade, 

essa propriedade de facilitar encontros e permitir a troca de experiências. Há 

inclusive aqueles que referem-se à unidade como um membro da família ou 

pessoa muito querida: 

 

Nossa, isso aqui é uma bença, a gente fica segura que tem médico e enfermera. 

Tem atendimento direitim... As vez eu venho aqui pra ver o povo aqui... 

Conversar, né? (ATMV,54 a/f) 

 

Quando eu não tenho nada para fazer eu venho pra cá, é bom ficar aqui... Eu 

gosto de ficar aqui ouvindo o povo, é home, é mulhé, minino, doente... [risos].  

Todo mundo tem um caso pra contar... (LJH,72 a/m) 

 

 Pode-se afirmar que a cotidianidade está sendo recriada e que os 

novos elementos que chegaram com o PSF estão estruturando uma nova forma 

de se interar das questões da saúde e de se relacionar com a equipe e a unidade 

de saúde. As ACS afirmam que novos hábitos e rotinas mais saudáveis já estão 

fazendo parte do cotidiano de algumas famílias. São mudanças simples, como 

lavar as mãos e os alimentos, tomar banhos e escovar os dentes, freqüentar as 

consultas mesmo quando não se está doente, cumprir o calendário vacinal, 

promover a limpeza do domicílio e peridomicílio. Uma nova cotidianidade está se 

fazendo naquela comunidade. Os próprios moradores confirmam esse fato, bem 

como os outros componentes da equipe de saúde. 

Com relação às ações de Educação em Saúde voltadas para a 

comunidade, atribuição comum a todos os profissionais que integram a equipe de 

saúde da família, elas vêm acontecendo de forma desarticulada dentro da 

unidade e não têm se orientado de forma sistemática. De um modo geral, todos 

os membros das equipes enfocam, em seus diferentes momentos com os 

usuários da unidade, os cuidados que se deve ter com a saúde, mas não 

conseguem fazer isso em concordância com um pensamento único e 

sistematizado. As ações apresentam-se isoladas e, por isso, fragmentadas uma 

das outras. 
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Os integrantes das equipes informam que houve momentos de 

formação de grupos temáticos voltados para ações educativas junto à 

comunidade. Organizavam-se os grupos de acordo com o interesse comum, 

geralmente em torno de uma doença ou de uma fase da vida. Havia o grupo dos 

Hipertensos e Diabéticos, do Pré-Natal, do Crescimento e Desenvolvimento e da 

Saúde da Mulher. Os encontros aconteciam periodicamente, com agenda 

permanente e horários pré-estabelecidos. Reuniam-se na própria unidade e em 

tais ocasiões discutia-se os mais variados aspectos que envolviam o tema em 

questão, geralmente proposto pela equipe de saúde local. Tratava-se dos 

aspectos clínicos, preventivos e avançavam, contextualizando a doença e os 

cuidados. Muitas vezes a Secretaria Municipal de Saúde encaminhava uma 

pessoa de seu quadro para participar dessas reuniões. Foram momentos em que 

a comunidade ia até à unidade para se reunir e ouvir sobre um tema proposto. Até 

hoje, quando se pergunta à comunidade sobre esses encontros, eles mostram-se 

ressentidos, reclamam e querem que eles voltem a acontecer. A comunidade 

percebe o seu valor e avalia como uma perda grande o seu fim. Relatam, 

inclusive, que nessas reuniões havia oportunidade para falarem e ouvirem e que 

era divertido e muito bom encontrar companheiros e vizinhos para conversar e 

trocar idéias. As próprias equipes reclamam o fim desses encontros. Segundo 

relatos eles acabaram pela falta de estímulo dos gestores da Secretaria Municipal 

de Saúde que têm se mostrado ausente, além da exigência, cada vez maior, do 

aumento no número de consultas, subtraindo tempo das atividades de grupo e 

momentos educativos. Alguns sujeitos, envolvidos com a unidade, assim  

referem-se aos processos educativos anteriormente estabelecidos: 

 

Hoje em dia não tem mais reunião... Antes era bom até pra gente se encontrar, 

ouvir e aprender. Acabou tudo, só resta mesmo a consulta e remédios. Eu acho 

que devia de voltar às reuniões. (JGT, 48a/m – usuário) 

 

Nas reuniões a gente aprendia sobre como tratar, falava das doenças e dos casos 

das famílias. Acabava que até quem eu não conhecia, gente das outras áreas, eu 

sabia dos problemas e das doenças. Todo mundo da equipe conhecia todas as 

áreas. ( profissional da equipe de saúde) 
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Havia mais entusiasmo... Todos nós nos preparávamos para os encontros. 

Discutíamos assuntos variados e aprendíamos a conferir um olhar sobre a família 

e não o doente, o indivíduo. Mas não há incentivo, falta estímulo. O que interessa 

é o número, tem que ter consulta, por que é esta a linguagem da Secretaria 

[Municipal de Saúde]. (profissional da equipe de saúde) 

 

Desses grupos temáticos só resta em funcionamento o do pré-natal, e 

para sua formação a equipe aguarda que se forme um conjunto numérico de mais 

ou menos quinze a vinte gestantes. Uma vez formado, o grupo passa a se reunir 

mensalmente, por períodos de mais ou menos uma hora, na própria unidade. 

Discute-se a formação e o crescimento do embrião e do feto, a alimentação da 

gestante, as doenças comuns da gestação, os fatores de risco materno e fetal, o 

parto, a amamentação, os cuidados com o recém-nascido etc. Para esse grupo a 

Secretaria Municipal de Saúde envia um incentivo, o enxoval completo para o 

recém-nascido, que só pode ser entregue para aquela gestante que participou 

rigorosamente das reuniões. As gestantes apóiam a iniciativa e freqüentam as 

reuniões. 

 Aquelas mães que deram à luz e hoje fazem acompanhamento de 

suas crianças em consultas periódicas, relatam que essas reuniões foram 

determinantes para uma boa condução da gestação, do parto e dos primeiros 

cuidados com o recém-nascido.  Muitas gestantes não participam desse grupo 

porque no momento de sua gestação ele não se formou. Elas reclamam e sentem 

a falta de orientação, bem como do enxoval distribuído. Na formação desse 

grupo, não se observa a participação do núcleo familiar. Aliás, em todos os 

antigos grupos temáticos (hipertensão, diabéticos, saúde da criança etc.), nunca 

houve a preocupação com o contexto familiar. Mais uma vez o formato é 

tradicional, pontual, objetivando a doença do indivíduo. Foge-se da perspectiva do 

núcleo familiar como unidade funcional no qual os seus componentes estão co-

articulados, com influências mútuas e problemas e anseios em comum. 

Descontextualiza-se o indivíduo e resgata-o na perspectiva tradicional, inclusive 

com apresentação do conteúdo e formato dele dentro do modelo higienista. 
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Com relação ao processo de Educação Permanente, importante 

estratégia para desenvolver a reflexão crítica sobre as práticas da equipe, ela não 

vem acontecendo com o rigor necessário. Sabe-se que após o Treinamento 

Introdutório, todos os membros da Equipe de Saúde da Família devem ser 

inseridos no processo de Educação Permanente. Entretanto, a Secretaria 

Municipal de Saúde e a administração ligada ao PSF não têm oferecido cursos, 

palestras e reuniões de forma regular para as Equipes de Saúde da Família. Em 

2004, houve alguns cursos de reciclagem oferecidos para as equipes. Entretanto, 

em 2005, nenhum curso foi oferecido, esse fato comprova a despreocupação da 

administração pública para com a formação e Educação Permanente das equipes 

do PSF.   Quando oferecidos, tais cursos têm priorizado algumas doenças 

(dengue, tuberculose) e pouco enfoque têm dado aos aspectos dialéticos que 

envolvem os saberes dos profissionais e os da comunidade. Esses cursos, em 

pequena medida, têm se orientado para as transformações do processo de 

trabalho. Muito pouco se faz para englobar as necessidades de aprendizagem 

das equipes com os conhecimentos, as habilidades, atitudes e os valores da 

comunidade. Se no Treinamento Introdutório discutiu-se os aspectos 

demográficos, sociais, econômicos, ambientais e sanitários, se houve uma 

orientação para a compreensão da estrutura familiar e do domicilio, se o enfoque 

foi para a prevenção, avaliação de riscos e  a produção social da saúde, observa-

se que, no segundo momento da capacitação (Educação Permanente), nenhum 

desses aspectos teve continuidade ou relevância, como se não fosse necessária 

uma permanente discussão desses aspectos. Fragmentou-se a capacitação em 

dois momentos: o primeiro, introdutório, atendo-se à produção social da saúde e 

da doença, à comunidade e à família; e o segundo, de Educação Permanente, 

com encontros esporádicos voltados para os aspectos biomédicos, muitas vezes 

centrados em uma doença. Treinamento Introdutório e Educação Permanente 

devem se articular de forma dialética; não podem ser compreendidos como 

momentos distintos e bem demarcados. A Educação Permanente deve refletir e 

se referir, a todo instante, aos conteúdos discutidos no Treinamento Introdutório. 

Espera-se da Educação Permanente uma atitude reflexiva da prática que se faz 

dentro da Unidade de Saúde da Família. 
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É real a insatisfação da equipe no que se refere à Educação 

Permanente. Todos os profissionais ressaltam a irregularidade das reuniões, bem 

como a natureza de seus conteúdos. Percebe-se, na fala dos sujeitos, uma crítica 

constante em relação à capacitação para lidar com os aspectos referentes à 

formação de conselhos, coordenação de grupos, discussões que envolvem 

conceitos de cidadania, de direito à saúde e a suas bases legais. As equipes 

sentem-se frágeis e, por vezes, impotentes diante de situações que requerem 

posicionamento, capacidade de organizar e fomentar ações intersetoriais ou 

participação popular efetiva. Todos da equipe julgam-se melhor preparados para 

enfrentar a doença, seu diagnóstico e cura, porém, concordam que atuar nos 

determinantes sociais que podem construir ou colaborar para a Promoção da 

Saúde ainda é, para eles, muito difícil. Alguns profissionais (notadamente da 

equipe B) julgam-se “apolíticos”, “despreparados”, “sem conhecimento de causa” 

e, por isso, evitam uma maior interação com a comunidade, suas organizações e 

seus anseios socioeconômicos e políticos. Há relatos que esse preparo para lidar 

com essas questões era esperado com a proposta da Educação Permanente, 

mas que isso ainda não aconteceu. Um dado importante sobre a formação dos 

componentes das equipes é que poucos fizeram o curso introdutório, e que  

alguns profissionais entraram nas equipes sem nenhuma capacitação especifica 

para o PSF, inclusive os médicos não fizeram o curso introdutório. Este fato 

confirma o despreparo destes profissionais, além de tornar evidente, mais uma 

vez, o descuido dos gestores da saúde com a formação das Equipes de Saúde da 

Família. 

Há, contudo, sujeitos da equipe que se identificam com as causas 

populares e conseguem realizar um trabalho de base, fundamentado nas 

capacidades e valores da comunidade. O médico da equipe A tem uma perfeita 

sintonia com a população de sua área. Participa efetivamente dos mutirões, 

organizou o grupo de ginástica para a terceira idade (inclusive conseguiu, através 

da Secretaria Municipal de Saúde, um educador físico que acompanha esse 

grupo) e fundou, na comunidade, um bazar que se reúne e confecciona trabalhos 

manuais para depois vendê-los, conhecido como “Bazar da Terceira Idade”. Esse 

mesmo profissional consegue reunir a sua volta um grupo de profissionais mais 

coeso e uniforme que trabalha em sintonia com a comunidade. Tanto as ACS e a 
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auxiliar de enfermagem, como o médico e o enfermeiro dessa equipe conseguem 

ter a preferência da comunidade. Através da identificação com a comunidade 

construiu-se uma relação de afinidade e cumplicidade mútuas. O reconhecimento 

é tão grande que é fácil percebê-lo na rotina da unidade, principalmente porque a 

procura por consultas, orientações e atendimento em geral é muito maior para 

essa equipe. 

O grupo que mais se apresenta para a comunidade consegue melhores 

resultados junto a ela. Prova disso é o fato de moradores dessa área em questão 

comparecerem mais assiduamente às consultas previamente agendadas e se 

organizarem em grupos para a terceira idade. Essa coesão da equipe A se reflete, 

inclusive, nos momentos das orientações. Essa equipe orienta mais, fala com 

mais fluência, tece mais comentários, aponta possibilidades, enfim, ouve e fala 

mais. Em seus momentos de contato com a comunidade, permite mais o diálogo 

informal e a participação do paciente nas consultas. 

A equipe B, menos participativa e menos afeita à forte interação com a 

comunidade, apresenta-se de forma mais tímida no cotidiano da unidade. O 

médico dessa equipe relata ter dificuldade nas questões que envolvem a 

mobilização e participação popular. Curioso é que todos os profissionais dessa 

equipe compartilham desse comportamento. A equipe participa menos das 

atividades fora da unidade e, até mesmo dentro, sua voz é menos ativa e menos 

enfática. Quando um de seus membros faz orientações ou presta um atendimento 

voltado para o acompanhamento, é notório o quanto o faz de forma tímida e 

reduzida. Falam, comentam, mas não conseguem interagir com a população. 

Percebe-se que a relação dialógica e participativa acontece de forma canhestra e, 

por conseqüência, os processos que envolvem a aprendizagem e a troca de 

conhecimentos ficam prejudicados. Tanto o médico quanto o enfermeiro dessa 

equipe não consegue aglutinar a comunidade em torno de si. A equipe presta 

atendimentos, mas não avança nas questões relacionadas à fomentação de 

grupos, participação e interação com a comunidade. Inclusive há o 

reconhecimento, por parte da equipe B, do trabalho e dos avanços da equipe A 

junto à comunidade. A fala de um dos profissionais da equipe B ilustra essa 

posição: 
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É muito difícil este aspecto educativo e politizado... Nossa formação acadêmica 

não nos prepara para este encontro com a comunidade: ensinar, discutir, preparar 

para a conscientização... Eu não sei fazer isso, o que eu sei é lidar com o doente 

e não com o cidadão. É difícil até tentar... Existem profissionais, colegas da área, 

que conseguem fazer esta ligação. Eu acho que eles nasceram com este dom, 

porque aprender em universidade, não aprenderam, não. Acho até que deve ser 

bom, mas eu não faço porque não sei nem como começar, e nem tive preparo 

para dar esse tratamento. 

 

Essa fala explicita uma possível origem dessa deficiência, pois 

necessita-se de um profissional de saúde com um perfil específico para o PSF. 

Esse profissional tem que gostar e estar preparado para esse encontro e diálogo 

com a comunidade. Não basta um discurso técnico bem formado e articulado; é 

preciso uma formação que o capacite a articular-se com a comunidade: seus 

sujeitos, o núcleo familiar, a associação de bairro, as festividades locais, o 

controle social etc. São aspectos políticos, sociais, econômicos e culturais que 

chegam ao discurso da saúde, ampliando-o e conferindo-lhe um maior raio de 

ação. Não estamos falando de um assistente social ou sociólogo com formação 

em saúde, mas de um profissional de saúde com visão ampliada do que é saúde 

e de como promovê-la. Exigir que um profissional de saúde execute estas tarefas 

sem se preocupar com sua formação, com o aparelho formador, é condenar 

essas tarefas ao engodo, além de ser injusto com o profissional. 

Nas questões relativas à Educação em Saúde, observa-se que a forma 

como as orientações são feitas, a participação bilateral dos sujeitos, o estímulo 

para a fala dos diferentes agentes e a iniciativa de se avançar para além da 

simples informação são mais freqüentes na equipe que se identifica com a 

comunidade. Suas práticas e ações nessa área são mais efetivas, acontecem 

com mais freqüência e são melhores recebidas pela comunidade, embora seja 

possível afirmar que deveriam acontecer com mais freqüência, regularidade e 

sistemática. 

Entretanto, até mesmo a equipe A tem se ressentido de algumas 

decisões recentes da Secretaria Municipal de Saúde, o que, sob alguns aspectos, 

tem diminuído ainda mais as ações das equipes, restringindo seu campo de 
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atividade às consultas no modelo tradicional. Segundo alguns profissionais, a 

Secretaria de Saúde tem exigido produtividade numérica das unidades, 

implicando em um maior número de atendimentos ou consultas ambulatoriais. Tal 

fato tem restringido o tempo, impossibilitando as visitas domiciliares dos médicos 

e enfermeiros, a formação dos tradicionais grupos temáticos, os encontros entre 

os membros das equipes, o planejamento estratégico etc. A pressão para 

aumentar o número diário de consultas e atendimentos tem colocado em risco o 

acolhimento da comunidade, a identificação individual e familiar dos moradores e 

a qualidade das orientações e esclarecimentos prestados à comunidade. Até 

novembro de 2004, exigia-se 12 (doze) consultas médicas por turno e em agosto 

de 2005 este número subiu para 16 (dezesseis).   É grande a insatisfação das 

equipes que se mostram receosas com essas últimas determinações. O fato é 

que, dessa forma, o PSF vem crescendo quantitativamente, tanto em número de 

equipes, quanto em número de atendimentos prestados à comunidade. Contudo, 

há que se pensar na qualidade do atendimento, nos objetivos desse atendimento 

e na correlação existente entre os pressupostos e princípios do programa, e o que 

de fato vem ocorrendo no cotidiano de suas ações. 



 

 

 

 

CAPÍTULO 5 – A DIMENSÃO EDUCATIVA DO PROGRAMA DE  

SAÙDE DA FAMÍLIA 

 

 

A análise do Programa Saúde da Família visualiza a presença da 

dimensão educativa em vários segmentos do referido programa, desde o nível 

base, representado pelo núcleo familiar e pela comunidade, até o nível central, 

que corresponde à proposta do Ministério da Saúde, passando pelos gestores 

públicos e pela equipe de saúde como intermediários. A partir da análise dos 

dados obtidos do triângulo documentos, observação e entrevista, é possível 

identificar a dimensão educativa de cada um desses segmentos, e é o que nos 

propomos a seguir.  

 

5.1. A Dimensão educativa do PSF na base 

 

A dimensão educativa do PSF na base pode ser compreendida por 

aquelas ações educativas da USF junto às famílias e às organizações e 

instituições da comunidade local. Observou-se que essas ações são insipientes e  

colaboram pouco para que haja uma integração efetiva entre as famílias e as 

diferentes organizações e instituições do bairro. Ou seja, não há uma 

intencionalidade e nem ações voltadas para integrar a comunidade às diferentes 

instituições sociais, sejam elas: associação de bairro, conselho local de saúde, 

unidade de saúde, escolas, igrejas, centros esportivos etc. Nesse sentido, o 

pouco que foi construído encontra-se atualmente desarticulado da unidade de 

saúde ou de outras instituições. Haja vista, o Bazar de Idosos e o grupo de 

ginástica para a terceira idade que foram criados com a iniciativa da unidade de 

saúde,  atualmente não se articulam com a mesma e nem conseguem inserir-se 

em contextos maiores. Crevelim (2005) afirma que a integração entre usuários e a 
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equipe de saúde é um componente fundamental para que se atinja conquistas 

mais amplas e comuns aos vários sujeitos envolvidos com a comunidade. 

Também não há estímulo para a formação de grupos debatedores e 

culturais ou para a participação na tomada de decisões acerca do bairro, setor e 

de tudo que é pertinente à comunidade. Para Crevelim (2005), a participação da 

comunidade vai além do acesso coletivo à tomada de decisões, chegando ao 

controle sobre a própria situação e o próprio projeto de vida. A unidade não se 

articula com as organizações, entidades e instituições do bairro. Um aspecto que 

a USF deveria ter como prioridade diz respeito ao controle social. Foi destacado o 

papel do programa como fomentador da comunidade junto ao controle social, 

tanto formando os sujeitos como estimulando-os a participar das decisões por ele 

deliberadas. Nesse aspecto, nada foi constatado, ou seja, a USF não tem 

exercido seu papel de estimular a comunidade a participar do conselho local de 

saúde. Poderia realizar reuniões, debates ou discutir individualmente com os 

sujeitos a importância dessa instância pública. Deveria participar ativamente das 

reuniões do conselho de saúde, enviando alguns dos membros de sua equipe 

para as assembléias, entretanto, isso não acontece. Alguns autores realçam que 

o papel do PSF junto aos conselhos de saúde deve ser considerado com maior 

destaque (MACHADO, 2005; SOUSA, 2003; CREVELIM, 2005). 

Com relação às atividades educativas que acontecem no convívio das 

equipes de saúde com as famílias, observa-se um importante trabalho das ACS. 

Elas conseguem realizar um trabalho educativo junto às famílias, num formato 

que lembra o modelo dialógico: inserção na realidade, interação com a 

comunidade, participação bilateral dos sujeitos, valorização e uso de um 

vocabulário simples e culturalmente pertinente à realidade local e discussão 

acerca dos problemas que surgem naquele contexto da visita. Entretanto, o 

conteúdo apresenta-se quase que restritamente ligado às doenças e aos hábitos 

saudáveis, além de ser apresentado dentro do modelo tradicional de educação 

em saúde, de modo impositivo e normalizador. Cria-se um ambiente dialógico, 

mas que não avança por inabilidade e despreparo das ACS no momento de 

estimular mudanças, acrescentar conteúdos e fomentar a consciência crítica do 

núcleo familiar.  Nesse contexto de Educação em Saúde, junto às famílias, é 

relevante a pequena participação dos outros membros da equipe. Dessa forma, 
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fragmenta-se a integralidade das ações, bem como o trabalho em equipe, na 

medida em que não são todos os profissionais da equipe de saúde que se 

envolvem com os processos educativos diretamente junto ao domicílio e 

peridomicílio. Dicotomiza-se o atendimento e as ações educativas: as ACS junto à 

família e ao domicílio, voltando-se para a prevenção, profilaxia e atividades 

educativas no lar; à unidade de saúde cabe o tratamento individual, 

preferencialmente curativo, sob responsabilidade do corpo médico e de 

enfermagem.  Crevelim (2005) adverte que o trabalho em equipe é fundamental 

para a operacionalização do PSF, enquanto Silva (2004), confirmando as nossas 

constatações, relata que os profissionais das equipes de saúde do PSF ainda não 

conseguiram, internamente, construir um projeto comum ou genuino de equipe.                                                                                                                                                           

Em relação às ações de Educação em Saúde dentro da unidade, 

voltadas para a comunidade, é possível afirmar que elas acontecem.  São 

atividades voltadas para orientações, conversas informais, apresentações de 

condutas e normas que preferencialmente acontecem durante os procedimentos 

médicos e de enfermagem. Aproveita-se do momento da consulta para introduzir 

conteúdos referentes aos hábitos salutares, às condutas alimentares, aos 

cuidados com o corpo, os alimentos, o domicílio etc. Investe-se boa parte do 

tempo nessas atividades, sendo perceptível o envolvimento das equipes nestas 

tarefas. A questão que merece ser analisada esbarra em dois pontos. O primeiro 

é a falta de uma agenda e de uma sistematização intencional nas conhecidas 

orientações, ou seja, os momentos educativos precisam encontrar espaço 

exclusivo na agenda e não estarem presentes apenas transversalmente nas 

outras atividades ali executadas.   É importante salientar que os momentos da 

consulta e da execução de um procedimento médico ou de enfermagem são 

extremamente valiosos e oportunos para se executar atividades educativas. Mas 

também é importante que se faça uma agenda com horários e dias 

intencionalmente voltados para a formação de grupos de discussão com a 

comunidade sobre temas variados e levantados pelo grupo (equipe e 

comunidade). O segundo ponto refere-se ao formato e ao modelo da 

apresentação dessas orientações. Persiste aqui, também, o enraizamento 

tradicional da Educação Sanitária: o profissional fala e expõe seu conhecimento 

científico, impõe regras, normalização e padroniza comportamentos. O paciente 
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mantém-se em silêncio consentido, absorvendo ensinamentos, pouco reflexivo, 

vindo a manifestar-se, preferencialmente, nos corredores e sala de espera, 

momento em que se apresenta muitas vezes indignado com as regras e padrões 

impostos. Alves (2005) enfatiza que esse modelo educativo, tão comum na prática 

diária do PSF, não é o apropriado para a proposta contra-hegemônica encontrada 

nos princípios e nas diretrizes do PSF, notadamente no que se refere à lógica de 

organização de serviços, nas práticas dirigidas para a promoção da saúde e em 

ações de Educação em Saúde voltadas para aquisição de cidadania com ênfase  

na comunidade. 

As consultas realizadas dentro da unidade ainda guardam o formato 

tradicional, individual e voltadas para os procedimentos biomédicos. Pouco  

absorveu-se da idéia do núcleo familiar como foco das ações de profilaxia, 

educação em saúde, tratamento etc. A consulta tradicional individualiza o doente 

e o descontextualiza do seu primeiro e principal núcleo, o familiar, elemento 

indispensável ao programa. Atende-se o indivíduo e pouca atenção é prestada à 

cultura familiar, a seus hábitos, rotinas e condutas peculiares. Faz-se orientações, 

prescrição de medicamentos e cuidados ao doente, mas desconsidera-se o 

cuidador, os ligados por laços afetivos, o mantenedor, os parceiros e todos 

aqueles que estão envolvidos no processo de adoecer, curar, restabelecer e 

cuidar.  Desconsidera-se as relações de trabalho, o peridomicílio e o meio 

ambiente. Já a consulta familiar permite uma visão holística do indivíduo em sua 

vida rotineira, o que facilita o reconhecimento de problemas e dificuldades de 

ordem coletiva e ao mesmo tempo permite uma ação integral muito maior. Para 

esse tipo de abordagem, é preciso uma formação que se adeque aos objetivos e 

princípios do PSF, proposição confirmada pelos estudos realizados por Xavier 

(2002), Donato e Mendes (2003), e Rocha (2005). 

Com relação às mudanças no estilo de vida e hábitos familiares, é 

possível que elas estejam acontecendo e que inclusive estejam proporcionando 

melhorias na qualidade de vida de algumas famílias.  Não podemos 

desconsiderar o fato de que a educação em saúde, ainda que no seu formato 

tradicional, também apresenta conteúdos e que eles são utilizados pela 

comunidade. É um modelo informativo que não colabora para o rearranjo de 

saberes e nem para a formação crítica, mas que fornece um “receituário” de 
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condutas que, uma vez seguido, colabora para melhorias sanitárias no domicílio e 

no peridomicílio.  Dessa forma, há um maior rigor na limpeza e conservação dos 

alimentos, vestuários e com o próprio corpo. Os sujeitos seguem com maior rigor 

o calendário vacinal, freqüentam as consultas preventivas, fazem o pré-natal e o 

puerpério, além de assimilarem melhor a administração de medicamentos. Trad 

(2002) confirma algumas dessas melhorias a partir da fala de usuários do PSF.  

Porém, tais melhorias têm combatido doenças, mas pouco colaboram para uma 

efetivação da Promoção da Saúde. É o que também pode ser constatado nos 

trabalho de Donato e Mendes (2003), Tavares (2003) e Westphal (2003). Essas 

aquisições são localizadas no núcleo familiar e não dizem respeito às aquisições 

maiores e comunitárias. São melhorias que não podem ser desprezadas, mas 

com certeza seu raio de interferência e sua capacidade de promover mudanças 

organizacionais ainda são pequenas. Esse aspecto foi bem analisado por Cunha 

e Costa (2005) em seu estudo sobre a Promoção da Saúde. 

 

5.2. A Dimensão educativa do PSF no nível dos gesto res e da equipe de 

saúde 

 

As ações educativas ligadas à formação, capacitação e atualização da 

equipe de saúde ficam a cargo dos gestores, notadamente responsáveis pela 

Secretaria Municipal da Saúde; e, também, do nível local, representado pelas 

iniciativas internas da unidade. A gestão pública deve fornecer cursos 

introdutórios, seminários, formação em módulos com temas abrangentes e gerais, 

aglutinando várias equipes ao mesmo tempo, além de estimular atividades 

educativas em nível local.  Na unidade, a equipe deve articular-se internamente e 

fomentar cursos, encontros, discussões e debates acerca de temas mais restritos 

e pertinentes à realidade da unidade e da comunidade propriamente dita. 

Observou-se que em nenhuma das duas instâncias tais ações vêm acontecendo 

com regularidade. Por um lado, a gestão municipal e estadual não tem oferecido 

regularmente atividades de Educação Permanente. Em 2004, houve a realização 

de alguns cursos esporádicos, porém, até agosto de 2005, nenhuma iniciativa 

nesse sentido aconteceu. Por outro lado, a cobrança para que se aumente o 

número de consultas tem absorvido muito tempo dos profissionais, fato este que 
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tem colaborado para o desaparecimento da organização de grupos, reuniões e 

atividades educativas.  

Há uma demanda, por parte dos profissionais das equipes, pela 

capacitação e formação, mas suas aspirações não têm encontrado eco e estímulo 

junto às instâncias superiores do PSF.  Nota-se uma grande insatisfação com 

relação aos poucos encontros ocorridos, tanto os que deveriam ser 

proporcionados pelos gestores, como os que deveriam ocorrer em nível local. Os 

dois tipos de encontros, quando ocorrem, são esporádicos, sem uma regularidade 

nos horários e sem uma agenda determinada. Também há referências negativas 

com relação ao conteúdo dos cursos introdutórios e da Educação Permanente 

oferecida pelo nível central: muito apegado ao contexto biológico e curativo e 

pouco afeito às abordagens sociais, políticas e culturais. Esse aspecto também foi 

constatado pelos estudos de Trad (2002) e Rocha (2005). Esse último autor, ao 

analisar a trajetória de profissionais médicos do PSF, concluiu que o 

conhecimento biológico tecnicista não é suficiente para dar conta do conjunto de 

necessidades de saúde da comunidade, e que o conhecimento desses 

profissionais, ancorado apenas no diagnóstico, cura e tratamento das doenças, 

limita o alcance dos objetivos do PSF. 

As ACS ressentem-se de uma segregação entre categorias durante os 

momentos de Educação Permanente, na qual se observam encontros bem 

demarcados: médicos e enfermeiros encontram-se separadamente das ACS e 

auxiliares de enfermagem. É importante e compreensível essa lógica na mesma 

proporção em que se viabilize a interdisciplinaridade, e não apenas a 

multidisciplinaridade. Para Xavier (2002), Sucupira (2003), Westphal (2003) e 

Crevelim (2005), é fértil a abordagem dos conteúdos sob os mais variados olhares 

para que se possa, estrategicamente, agir de modo interdisciplinar, tendo em vista 

o desenvolvimento de um trabalho em equipe. 

Um ponto de relevo na formação da equipe é a capacitação 

introdutória, os primeiros cursos e treinamentos. Constata-se que nessa unidade 

de saúde nem todos participaram dessa capacitação e entraram nas equipes 

única e exclusivamente com suas formações básicas na graduação ou com 

especialização não contextualizada com o PSF. Esse fato é mais específico com 

a categoria médica e a de enfermagem. Esses profissionais não sistematizaram 
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conceitos fundamentais e discussões produtivas sobre o núcleo familiar, o bairro, 

a importância do trabalho multidisciplinar e interdisciplinar, a comunidade e as 

formas de abordá-la, bem como o conhecimento das propostas do PSF, 

destacadamente a educativa e a de integralidade da assistência. Rocha (2005) 

argumenta que há de se pensar a formação dos profissionais e a inserção dos 

mesmos em um amplo processo de reorientação do trabalho em saúde com a 

participação ativa da comunidade. Daí compreendermos a dimensão da 

insatisfação de alguns profissionais que alegam estarem despreparados para se 

relacionarem com a comunidade e com os diferentes aspectos sociais, políticos e 

culturais envolvidos no processo saúde-doença e com as propostas da Promoção 

da Saúde. Esse despreparo é destacado nos trabalhos de Vasconcelos (1991), 

Donato e Mendes (2003) e Xavier (2003).  

É preciso enfatizar que esse despreparo de alguns profissionais do 

PSF denuncia o casuísmo no momento da formação das equipes e a falta de 

compromisso com o treinamento introdutório, ou seja, o descompromisso dos 

gestores da saúde com os princípios norteadores do PSF. É bom clarear que a 

Educação Permanente em Saúde tem como pressuposto a porosidade à 

realidade mutável e mutante das ações e dos serviços de saúde. É na sua 

permeabilidade aos diferentes saberes, sujeitos, culturas e categorias 

profissionais que está a sua edificação e construção. Por isso, a sua constituição, 

dentro do PSF, coloca-se com alto grau de importância, seja na capacitação 

introdutória ou na cotidianidade de suas ações. 

Devemos ressaltar que o contexto do PSF exige um profissional de 

saúde bem qualificado e comprometido com questões mais amplas, além de 

requerer do profissional uma visão de saúde sob o aspecto de promovê-la e não 

apenas de curar doenças. Espera-se, desse profissional, uma excelente formação 

técnica dentro do conhecimento biomédico, da profilaxia e dos tratamentos; o 

domínio das tecnologias e aparelhos modernos e o trâmite tranqüilo no universo 

do conhecimento e linguagem científica ligada à sua área específica. Espera-se, 

também, que ele desenvolva a capacidade de dialogar com as ciências sociais e 

humanas de modo que possa articular-se com o indivíduo, a família e a 

comunidade em um contexto histórico-cultural. Nessa perspectiva, distanciamo-

nos do profissional de saúde sectarista centrado no modelo biomédico e 
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galgamos rumo ao profissional comprometido com a Promoção da Saúde e não 

apenas com a cura das doenças. O despreparo para uma melhor e maior 

inserção na comunidade tem sido um dos graves problemas enfrentados por 

alguns profissionais da equipe do PSF. Inclusive, essa constatação faz parte da 

insatisfação e queixa dos próprios sujeitos das equipes. É importante para o PSF 

essa interação entre a comunidade e a unidade, porém, sem a devida formação, 

os profissionais dificilmente encaixam-se no perfil do profissional comprometido 

com a Promoção de Saúde. É imperativa uma formação adequada para que os 

sujeitos possam inserir-se em um sistema de construção de uma nova realidade 

(XAVIER, 2003). Nesse aspecto, o aparelho formador das equipes de saúde não 

tem se ocupado adequadamente. É preciso repensar a formação universitária, os 

cursos de pós-graduação e, de uma forma geral, as instituições formadoras em 

saúde. É preciso revisitar o profissional formado e o perfil a ele conferido, 

justapondo-o às reais exigências sociais preeminentes. Esses aspectos são 

realçados por Rocha (2005) ao afirmar que é preciso rever a formação dos 

profissionais de saúde para que se faça a inserção dos mesmos em um amplo 

processo de reorientação do trabalho em saúde voltado e compartilhado com a 

comunidade. 

 

5.3. A Dimensão educativa no nível central 

 

A dimensão educativa do PSF no segmento central aparece 

claramente nos documentos oficiais emitidos pelo Ministério da Saúde. Consta 

nos guias, manuais e nas portarias o compromisso do programa com a formação 

e preparo da comunidade para o exercício da cidadania, de construção da 

promoção da saúde e das ações de Educação em Saúde (BRASIL, 1997 a; 

1997b; 2000 b; 2001 a; 2001b). Também é colocado pelos documentos oficiais 

que todos os membros da equipe devem estar envolvidos com as ações 

comunitárias, notadamente as de organização capacitação, incentivo e execução 

de atividades de Educação em Saúde (BRASIL, 2001b).  

                 Alguns autores comungam com a idéia de que o modelo educativo, 

implícito na proposta do PSF, deve ser respaldado pelo diálogo. Essa proposta 

encontra-se nos documentos oficiais do referido programa, principalmente quando 
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essa faz referência à integração da comunidade com a USF. Alguns autores como 

Fantim (2000), Brandão (2001), Tavares (2003) e Alves (2005) afirmam que o 

modelo dialógico de educação é o que melhor se propõe a intermediar as 

relações educativas entre os profissionais de saúde e a comunidade, numa 

perspectiva formativa, participativa e conscientizadora.  Alves (2005) avança ao 

colocar o modelo dialógico como o ideal para o propósito educativo do PSF. 

               



 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

 

O sistema de saúde no Brasil, mesmo após a implantação do SUS, 

continua com um formato centrado no serviço privado e hospitalocêntrico, muito 

aquém das necessidades de saúde da população brasileira, podendo ser 

apontado como excludente e assistencialista. Esse sistema, ainda que generoso, 

comprometido com a saúde das pessoas e com a melhoria da qualidade de vida 

ampla e universal, ainda não avançou tanto quanto se esperava e se faz 

necessário.   

O SUS é uma reforma incompleta, uma construção social que requer 

muitas mudanças, seja na esfera administrativa, operacional (nas unidades de 

saúde) e também da participação popular na gestão e no controle das políticas 

públicas. Os obstáculos são muitos, destaque para a contenção de gastos 

públicos nas áreas socias, fato que  leva a um financiamento insuficiente no setor 

saúde. Outro obstáculo é a cultura fortemente clientelista e paternalista que se 

reproduz no interior das unidades de saúde e das relações entre profissionais de 

saúde e a população atendida, vinculando saúde ao uso de medicamentos, 

exames sofisticados e a consulta curativa. Continua lento o processo de 

assimilação e vivência íntima com os conceitos de Atenção Primária à Saúde e o 

de Promoção da Saúde. Os vínculos e a assistência prestada à saúde 

permanecem fortemente sustentados pelo modelo curativo. 

  Ainda como obstáculo à construção do SUS, é relevante o precário 

funcionamento da máquina pública, colocando em risco a sobrevivência e a 

qualidade da municipalização da gestão de setor saúde, e a pequena capacidade 

da sociedade civil para impulsionar e controlar as práticas e ações da 

administração pública. Esse último aspecto tem revelado, por um lado, que o 

controle social tem se apresentado muito tolerante e inoperante diante da 

degradação, lentidão e ineficiência da saúde pública no Brasil. Por outro lado, o 
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controle social não tem funcionado como um gerador de projetos novos e 

comprometidos com a saúde pública. 

Se por um lado o SUS tem enfrentado grandes nós diante de sua 

construção, por outro, o PSF, uma estratégia governamental para operacionalizar 

o SUS, a Atenção Primária e a Promoção da Saúde, também tem enfrentado 

dificuldades para se implantar.  Os problemas do PSF estão notadamente  

representados pelo número insuficiente de profissionais; pelas condições 

inadequadas de trabalho; pelo pouco aparelhamento em infra-estrutura  das 

unidades e das equipes de saúde; pelo caráter multidisciplinar reduzido das 

equipes ( faltam outras categorias profissionais nas equipes), e pela não definição 

clara e explícita de como se deve operar a dinâmica de trabalho dos diferentes 

profissionais da equipe no contexto da USF. Entretanto, as maiores dificuldades 

do PSF têm se revelado na esfera dos recursos humanos. As arestas nessa 

esfera são várias, mas as que mais se destacam são as referentes à formação 

inadequada de profissionais para lidar com o PSF e com o universo desse 

programa (o acolhimento, o cuidado, o vínculo com a família e a comunidade, o 

compromisso com a Educação em Saúde etc), bem como a inespressividade da 

Educação Permanente oferecida aos profissionais.  Também é de relevo a 

ausência de um sistema de avaliação e monitoramento das equipes, de suas 

ações e necessidades.  

Por fim, um importante nó que se apresenta inserido nos recursos 

humanos diz respeito aos Agentes Comunitários de Saúde. Esse profissional é o 

principal elo de ligação entre a USF e a comunidade, e é ele o responsável pela 

competência de estabelecer um diálogo entre dois universos distintos que 

precisam se integrar e articular harmoniozamente. É o ACS que estabelece 

pontos de contato, união e interação entre o mundo das coisas e o mundo das 

idéias, entre o saber popular e o científico, entre o conhecimento 

institucionalizado e o senso comum, entre a família e a equipe de saúde. Apesar 

de tão grande importância dentro da equipe, esse profissional ainda é alvo do 

casuísmo e do desinteresse por parte dos gestores da saúde, haja vista a 

sobrecarga de trabalho, a não regulamentação dos vínculos de trabalho e o 

freqüente abandono do cargo e a não reposição de profissionais. É oportuno 

realçar que esse é o profissional que melhor e mais tem exercido o papel de 
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educador em saúde dentro da perspectiva dialógica no universo do PSF. Esse 

fato por si só já justificaria um olhar mais atencioso e comprometido com esse 

profissional. 

 

A avaliação da correlação existente entre a proposta educativa do PSF 

e sua prática permite-nos afirmar que é possível falar em atividades educativas no 

âmbito da USF, mas essas são atividades comprometidas com a reprodução de 

idéias, de condutas, normas e regras. Pouco pode ser dito de uma práxis 

revolucionária, dialógica e crítica.   O modelo educativo encontrado na unidade 

mostrou-se alicerçado no formato tradicional de Educação em Saúde. Ele está 

centrado no higienismo, dentro dos moldes da Educação Sanitária. Seu formato 

lembra um receituário informativo, arbitrário e impositivo que não colabora para a 

elevação da consciência crítica, das atividades reflexivas e do desenvolvimento 

de idéias comprometidas com as prioridades comunitárias.  Dentro do modelo 

nomalizador, é impossível que o PSF colabore significativamente para a 

Promoção da Saúde, uma vez que esta propõe o reforço do poder das 

comunidades a partir de seu próprio aparelhamento, conscientização, justiça 

social e equidade. 

No que diz respeito à transmissão e troca de conhecimentos e saberes, 

verificou-se que o PSF tem colaborado modestamente para a aquisição de novos 

conhecimentos, tanto para a equipe como para a comunidade; não tem avançado 

no fomento, incentivo, na coordenação e participação em grupos de Educação em 

Saúde; não tem estimulado a participação da comunidade nas discussões sobre 

as políticas públicas e pouco fez para promover ações intersetoriais ou parcerias 

com outras organizações sociais.  

Concluímos que a proposta do PSF é respaldada amplamente por 

aspectos educativos, porém, ele, na prática, não tem se configurado como 

genuinamente educativo.  Entretanto, é fundamental realçar que em seus 

pressupostos e documentos oficiais guarda-se importante potencial para assumir 

uma práxis revolucionária e comprometida com os reais valores da Educação em 

Saúde e da Promoção da Saúde.  
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