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INTRODUÇÃO 

O contexto mais amplo do presente estudo relaciona-se com o processo de munici_ 
palização dos serviços de saúde, presentemente sendo implantado pelo Ministério da 
Saúde, governos estaduais e prefeituras, através do Sistema Único de Saúde (SUS), e que 
se encontra num estágio relativamente avançado no Estado de São Paulo. É objetivo 
relevante deste artigo focalizar as dificuldades que surgem neste processo, principalmente 
pelo fato de se impor um sistema de saúde desconsiderando os níveis sociais e culturais 
não só da população envolvida como dos agentes profissionais encarregados de lidar com 
ela. Neste contexto, o artigo analisa os farmacêuticos, os médicos (da rede pública e 
privada), ou seja, os principais agentes que constituem o campo oficial de oferta de serviços 
de saúde em Paulínea, a partir de dados coletados entre 1989 e 1990 \ 

Paulínea, situada a 14 quilômetros de Campinas, tem hoje cerca de 40 mil habitantes, 
tendo sofrido uma intensa transformação socioeconômica a partir da década de 70, com a 
instalação de muitas indústrias de grande porte em torno da refinaria da Petrobrás. Hoje, 
com a grande maioria da população constituída de migrantes, 46% da população economi
camente ativa do município é empregada no setor industrial e apenas 12% no setor agrícola. 

A riqueza proporcionada pelas suas várias indústrias tem propiciado um nível 
relativamente alto de investimento do poder público na área social, produzindo um bom 

1 Para uma visão mais abrangente do problema, no qual se insere a questão da estratégia de consumo em 
saúde, ver Queiroz, M. S. Representações Sobre Saúde e Doença - Agentes de Cura e Pacientes no Contexto 
do SUDS. Campinas, Ed. Unicamp, 1992. 



nível de prestações de serviços. No que diz respeito à saúde, tendo como referência a média 
do País, a cidade é particularmente bem-dotada, sendo que praticamente toda a sua 
população conta com a disponibilidade de serviços médicos gratuitos. 

De acordo com a Fundação Seade, a mortalidade infantil (um índice importante para 
medir o nível dc saúde de uma população) cm Paulínea era, em 1970, de 114,9/1000. Em 
apenas dez anos, este índice extremamente elevado despenca abruptamente para 38,9/1000 
e continua caindo até atingir 30,3/1000 em 1983, número este que tem sido mantido até 
1992. Estes números expressam dramaticamente o impacto no nível de saúde da população 
produzido por fatores tais como a criação de uma infra-estrutura urbana e de saneamento 
básico, a formação de uma rede de serviços públicos de saúde e o aumento de poder 
aquisitivo proporcionado pelas grandes indústrias às massas trabalhadoras. 

A metodologia de pesquisa seguiu o parâmetro antropológico que privilegia o 
aspecto qualitativo e enfatiza a profundidade das informações em detrimento da sua 
extensão. As entrevistas, com um roteiro aberto, permitindo ao entrevistado expressar-se 
de um modo pouco dirigido sobre os mais diferentes tópicos de suas atividades profissio
nais, constituíram a matéria-prima básica para o trabalho de análise. Foram entrevistados, 
em alguns casos mais de uma vez, 14 médicos da rede pública e privada, 14 farmacêuticos 
ou práticos de farmácia, 4 enfermeiras e 3 atendentes de enfermagem durante o ano de 
1990. Além disso, enquanto parte de um projeto maior de pesquisa, 40 famílias de dois 
bairros de camadas trabalhadoras de Paulínea foram acompanhadas e observadas durante 
um ano, no que diz respeito às suas representações e práticas referentes à saúde e à doença. 
Este acompanhamento, realizado imediatamente antes de iniciar as entrevistas com os 
agentes institucionais, possibilitou estabelecer uma base sólida sobre os principais proble
mas do relacionamento desses agentes entre si e entre eles e a população consumidora de 
seus serviços. O cruzamento das várias entrevistas permitiu distinguir a representação 
meramente subjetiva daquela que realmente tocava aspectos mais estruturados e objetivos 
da realidade estudada. 

Teoricamente, esta pesquisa assume que o nível das representações dos profissionais 
pesquisados são consideradas não como um aspecto secundário da superestrutura social 
mas, enquanto componente cultural, um aspecto indissociável da infra-estrutura de produ
ção e, portanto, crucial para o rumo e o desenvolvimento futuro de um sistema de saúde a 
ser implantado no Brasil. 

OS F A R M A C Ê U T I C O S 

Paulínea conta com 13 farmácias funcionando (sem considerar a do Centro de Saúde 
que fornece aos clientes alguns medicamentos gratuitos), um número significativo para o 
tamanho da cidade. Até 1980, havia somente cinco farmácias; as outras oito foram abertas 
nos últimos dez anos. 

Tendo perdido algumas de suas antigas atribuições em função da maior disponibi
lidade de médicos na cidade, o farmacêutico (encarregado de atender à população nas 
farmácias) ainda mantém uma importância considerável como agente de saúde, exercendo 



forte influência nas estratégias da população no que diz respeito à saúde e à doença. Além 
de vender medicamentos, eles oferecem serviços de consulta para diagnóstico e tratamento 
de doenças, embora não tenham qualquer formação médica ou mesmo farmacêutica. 
Apesar de reconhecerem que se trata de uma atividade ilegal, nenhum deles demonstrou 
qualquer receio ou constrangimento em revelá-la e assumi-la de um modo surpreendente
mente franco. 

Todas as farmácias vendem medicamentos industrializados da medicina alopática, 
sendo que apenas duas comercializam também medicamentos homeopáticos, porém como 
uma proporção insignificante de seus negócios. De um modo geral, o farmacêutico se 
posiciona socialmente como de camada média-alta, freqüentemente com elevado prestígio 
social e político. Os empregados com experiência em diagnóstico e tratamento de doenças 
são disputados pelo mercado e chegam a ganhar mais de dez salários mínimos por mês. 

Por muito tempo, o farmacêutico foi o único agente que intermediava o conhecimento 
científico oficial com os problemas de doenças da população, uma vez que a presença de 
médicos era rara e esporádica na cidade. O mais antigo e conhecido deles começou sua 
carreira em 1945, trabalhando como auxiliar na farmácia de um parente seu. Fez um curso 
prático de farmácia e atualmente é muito bem-sucedido na profissão. 

Por um tempo considerável foi ele a única pessoa com experiência em medicina a 
estar disponível para cuidar da população. Até recentemente, os médicos vinham de 
Campinas no máximo duas vezes por semana, faziam as consultas e deixavam-lhe as 
recomendações para que acompanhasse os casos. Os mais simples, ele mesmo atendia e 
tratava sem esperar pelos médicos. Desse modo, chegava a consultar uns 60 ou mais 
pacientes por dia, adquirindo, assim, experiência e se legitimando diante da população. Em 
nenhuma ocasião entrou em conflito com os médicos. Atualmente, Sr. N. reduziu muito 
suas atividades, embora continue clinicando. A sua farmácia, assim como a de seu filho e 
sobrinho, as quais contribuiu para estabelecer, atendem uma média de 20 a 25 pacientes 
por dia cada uma. Apenas duas outras chegam a atender tantos pacientes, uma delas 
especializada em doenças de crianças e a outra em doenças venéreas masculinas. 

Um elemento a unir todos os farmacêuticos num coro comum é a atitude franca
mente desfavorável, ou mesmo hostil, com relação aos profissionais dos Postos e Centros 
de Saúde da cidade. Alega-se que esses profissionais esperam demais para efetuar o 
tratamento, deixando o paciente muito tempo em observação sem medicamento, permitin
do, assim, o risco de o caso se agravar. Opondo-se a esta prática, os farmacêuticos procuram 
satisfazer o cliente examinando minuciosamente o corpo e receitando um número maior 
de medicamentos, entre estes as vitaminas e outros remédios "populares" repudiados pelos 
médicos do serviço público. 

Investir na confiança do cliente em sua pessoa e em sua prática é uma preocupação 
constante dos farmacêuticos. Sem essa confiança, não se acredita que haja clima para 
diagnosticar e tratar qualquer doença. Estar bem relacionado socialmente e conquistar 
prestígio profissional e social são estratégias que se combinam com esta preocupação. Os 
farmacêuticos mais tradicionais chegam a alimentar a crença de que são de fato médicos 
ou quase médicos. A entrevista abaixo ilustra bem a oposição dirigida aos médicos dos 
Postos e do Centro de Saúde: 



"Estes médicos são incompetentes porque só receitam um tipo 
de antibiótico (Benzetacil) e AAS para todos os casos. Eles 
não indicam vitaminas em nenhuma circunstância, o que é 
errado porque elas ativam o fígado, engrossam o sangue e o 
indivíduo reage melhor às infecções ou à fadiga. As pessoas 
quando vêm à farmácia reclamam muito dessa situação, 
principalmente as mães com crianças doentes. Ninguém gos
ta de ir ao médico e voltar para casa com o filho doente e uma 
receita de AAS no bolso. O problema é que eles são quase 
todos estudantes da Unicamp, mocinhos muito jovens, sem 
experiência alguma." 

"Faço consulta para cerca de 80% das pessoas que entram 
na farmácia. Uma boa parte delas é de gente insatisfeita com 
o atendimento do Posto de Saúde. Muitos clientes já vieram 
me pedir para dar queixa ao prefeito, mandar esses médicos 
embora, mas não posso fazer nada sozinho. Ε por causa disso 
que Paulínea tem 13 farmácias e o movimento delas, mesmo 
com essa crise econômica, só vem aumentando." 

"Eu não dou palpite com os remédios receitados pelo Posto, 
mas se o cliente quiser que eu consulte, rasgo a receita e faço 
nova consulta. Também não influencio o paciente na sua 
decisão de adquirir os medicamentos receitados pelos médi
cos. Para isso, tenho um grande estoque de AAS, porque é 
só isso que eles sabem receitar. Se um paciente estiver muito 
mal, eu o mando para o Posto porque não quero assumir 
responsabilidade. Muitas vezes, este paciente volta indignado 
com a receita de AAS que lhe passaram. Daí eu tenho que 
atendê-lo de qualquer jeito." 

Com relação aos médicos particulares da cidade, os farmacêuticos em geral mos
traram uma atitude favorável, principalmente com o Dr. R. (ver entrevista na próxima 
seção), que é considerado um excelente médico. Já o relacionamento dos farmacêuticos 
com os colegas de profissão mostra uma intensa rivalidade e competição pelo prestígio da 
clientela. A suspeita sobre a honestidade do trabalho dos demais ocorre freqüentemente, 
no que se refere à prática de empurrar para o paciente o maior número possível de remédios, 
principalmente aqueles mais lucrativos provenientes de laboratórios menos conhecidos. 
Quase todos os farmacêuticos se acusam mutuamente de recorrer a este expediente 
inescrupuloso. Ao mesmo tempo, eles consideram a sua prática como honesta e séria, uma 
exceção num ambiente perverso onde o lucro se realiza às custas da saúde da população. 
A entrevista abaixo é reveladora dessa prática: 

"Eu não tenho vantagem nenhuma de trabalhar honestamen
te, pelo menos, até agora não tive. Sei de muitos balconistas 
que substituem os remédios de laboratório confiável re
ceitados pelo médico por um similar com nome parecido. 



Por exemplo, Bactrim se transforma em Bacectrim, e para 
cada Bacectrim comprado pela farmácia, o farmacêutico 
ganha outro grátis do laboratório farmacêutico. É comum os 
donos da farmácia pagarem 20% do preço do remédio para 
o balconista que consegue empurrar tal medicamento. Uma 
pessoa instruída pode não cair neste conto, mas a população 
mais pobre é lograda com facilidade. Quase todos os farma
cêuticos em Paulínea usam essa prática. Seria bom se os 
médicos dos Postos pudessem prevenir a população a respeito 
dessa situação e colaborassem escrevendo as receitas com 
letra mais legível para dificultar o logro." 

De um modo geral, o declínio da profissão de farmacêutico, enquanto consultor 
sobre tratamento de saúde, tende a ocorrer em todo lugar onde se verifica a presença de 
médicos e de um sistema organizado e eficiente de saúde. A industrialização cada vez mais 
intensa dos medicamentos significa um fator adicional a restringir o papel do farmacêutico 
ao de um mero vendedor de remédios, ou um homem de negócios, ao invés de um agente 
de tratamento e cura de doenças legitimamente reconhecido como tal. 

A partir dessa constatação, é de se supor que as modificações sociais e econômicas 
em curso em Paulínea apenas iniciaram as transformações que levariam o farmacêutico a 
ser privado de seu papel tradicional de agente de cura. É, nesse sentido, tentador explicar 
a persistência desse papel com o fato de que os profissionais mais conhecidos e procurados 
exercem a sua atividade por muito tempo na cidade, tendo adquirido grande respeito e 
consideração por parte da população. Nesse contexto, o seu papel seria mantido como 
sobrevivência de uma manifestação tradicional que tenderia a se extinguir naturalmente 
quando os farmacêuticos mais conceituados se aposentarem. Ou ainda, quando novos 
hábitos, relacionados com a verificação de que médicos são mais competentes para lidar 
com problemas relacionados com saúde e doença, se fortaleçam entre a população. Segundo 
essa hipótese, não haveria como uma prática tradicional, contrária à moderna organização 
do serviço médico, que efetivamente ocorre na região, possa conseguir sobreviver. 

No entanto, temos razões para pensar que a situação apontada acima é insuficiente 
para explicar o que de fato ocorre com os farmacêuticos em Paulínea. Nada indica, por 
exemplo, que a população deixará de recorrer a eles quando aqueles mais tradicionais se 
aposentarem. Pelo contrário, alguns dos mais novos já são procurados pela população, 
sugerindo que efetivamente ocorre um processo de treinamento e substituição dos mais 
antigos. 

OS M É D I C O S 

Como vimos, até recentemente, médicos particulares vinham esporadicamente uma 
ou duas vezes por semana para atender à população, sempre em sintonia e em aliança com 
os farmacêuticos da cidade. Já os médicos da rede pública se introduziram no município a 



partir de 1973, quando o Centro de Saúde foi fundado, mas só tiveram uma presença mais 
ampliada a partir de 1983, quando a rede passou a funcionar com a sua estrutura atual. 

Antes desse período, tentativas de alguns médicos liberais de se estabelecerem 
definitivamente na cidade ocorreram, mas em geral sem sucesso. O fato de Paulínea estar 
tão próxima de Campinas, um centro urbano regional importante em grande expansão, 
inclusive com uma medicina adiantada em muitos aspectos, inibia o estabelecimento de 
médicos na cidade, o que só veio a ocorrer a partir do desenvolvimento industrial 
experimentado pelo município. 

OS MÉDICOS PARTICULARES 

Paulínea conta atualmente com nove médicos particulares exercendo medicina 
liberal ou autônoma, sendo que apenas um é plenamente estabelecido em tempo integral. 
Este último, Dr. R., clinicando na cidade desde 1978, usufrui grande prestígio diante da 
população e domina a medicina privada no município, na medida em que emprega em seu 
hospital quatro outros médicos em período parcial. O time comandado por ele responde 
por aproximadamente 80% do total das consultas oferecidas pela rede privada. O início da 
sua carreira coincidiu com o acelerado desenvolvimento econômico e social experimentado 
pelo município, que produziu uma classe operária e uma classe média consumidora de bens 
e serviços médicos. 

O hospital do Dr. R é mantido principalmente por convênios com várias indústrias 
de Paulínea, compreendendo cerca de 1.600 funcionários mais os dependentes, o que perfaz 
aproximadamente seis mil clientes potenciais, fora as consultas particulares que, no 
entanto, não são muito significativas. Abaixo, trechos de sua entrevista mostram a sua 
maneira de encarar o seu papel, assim como a visão que tem dos problemas da população 
e do município. 

"A minha prática segue uma tendência completamente dife
rente daquela do serviço público. Eu medico logo o paciente 
para ele ficar tranqüilo, ao invés de esperar uma reação ou 
uma melhora, como costumam fazer os médicos do setor 
público. Qualquer pessoa se sentiria muito melhor sabendo 
que, por exemplo, seu filho já está medicado e que a cura é 
só uma questão de tempo. Um outro ponto importante é a 
questão das vitaminas. Os médicos dos Postos de Saúde em 
hipótese alguma receitam tal medicamento e eu discordo 
dessa postura. Algumas pessoas, em alguns momentos da 
vida, por motivos vários, precisam de um reforço vitamínico. 
Muitos pacientes saem dos Postinhos insatisfeitos, passam 
na farmácia para se consultar com o farmacêutico e pegar 
uns remédios adicionais. Outros preferem pagar uma con
sulta comigo e ficar tranqüilos de que estão medicados. De 
qualquer modo, estes médicos não constituem concorrência 



para o meu serviço, uma vez que eu não teria como atender 
um número maior de pacientes. 

"Um outro motivo que faz com que muitas pessoas me procu
rem é o fato das minhas consultas serem bem familiares e 
informais. No Centro e Postos de Saúde, os médicos sempre 
mudam e o paciente acaba não sendo conhecido. No entanto, 
eu, que já vivo em Paulínea há mais de dez anos, conheço todo 
mundo, sei dos problemas das pessoas e da comunidade. Os 
pacientes acham muito importante uma atenção simpática, o 
que eu sempre procuro fazer. Se um médico souber conversar 
e ouvir o que ele tem a dizer, ganha imediatamente a sua 
confiança. Os pacientes sentem muita falta de um contato 
mais direto e pessoal, além de fazerem questão de um exame 
minucioso do corpo. Mesmo sabendo de antemão o problema, 
examino tudo: olho, ouvido, garganta, pressão e peito. Na 
maioria das vezes, trata-se apenas de um teatro para ganhar 
a confiança do paciente e conseguir que ele se tranqüilize. As 
vezes, os pacientes insistem em fazer exames desnecessários 
e, se eles estão dispostos a pagar, eu os faço porque, para o 
tratamento ser bem-sucedido, é importante o paciente ter 
confiança no médico. 

"Quanto aos farmacêuticos, mantenho com eles um relacio
namento baseado no respeito. Há uns anos, eles desempenha
vam o papel de médico. Hoje, eles vão até um certo ponto e 
depois mandam os pacientes para o médico, geralmente para 
mim. As pessoas me contam que vão à farmácia se consultar 
e eu acho normal, desde que o farmacêutico seja responsável. 
Eles também não chegam a constituir concorrência ao meu 
serviço porque eu não teria como dar assistência a todos os 
que os procuram diretamente. 

"Ao contrário dos médicos da rede pública, eu não costumo 
falar mal de ninguém, um fato que geralmente meus pacientes 
admiram. Muitos deles, quando são obrigados a usar o ser
viço público por qualquer motivo, me contam que os médicos 
de lá só sabem me criticar. Às vezes, gastam toda a consulta 
falando mal de mim. Considero isso falta de ética profissio
nal. O sistema de saúde deve ser composto de instituições 
públicas e particulares e umas e outras não têm que ficar se 
criticando." 



OS MÉDICOS DO SETOR PÚBLICO 

Paulínea conta com um hospital, um Centro de Saúde e três Postos de Saúde. O 
Centro de Saúde, que começou a funcionar em 1973, apresenta um serviço de maior 
complexidade, tanto em nível das relações de trabalho internas como no de aparelhos 
diagnósticos. Nos Postos, os únicos aparelhos mais complexos que podem ser encontrados 
são os odontológicos. 

O hospital, fundado em 1983, passou a fazer parte da rede pública administrada 
pela prefeitura e pela Unicamp, com a função de trabalhar na retaguarda dos Postos e Centro 
de Saúde. Segundo a avaliação dos médicos do setor público, o hospital é hiper-sofísticado, 
com 100 leitos, um exagero para uma cidade do porte de Paulínea. 

Em princípio, todos devem fazer suas consultas no próprio bairro de residência ou 
no Centro de Saúde se nele for cadastrado e, depois, caso necessário, devem ser encami¬ 
nha-dos para o hospital. Dentro dessa perspectiva, o Pronto-Socorro só serviria para casos 
de urgência. No entanto, sabe-se que esta é uma situação apenas ideal, sendo que na prática 
o Pronto Socorro atende diretamente todos aqueles que o procuram. Calcula-se que cerca 
de 40% deste atendimento são de pessoas de fora da cidade que não contam com serviços 
adequados em seu local de origem. Embora insatisfatória, não tem sido possível encontrar 
uma solução prática alternativa a esta situação. 

Em média, o hospital apresenta 250 internações e o Pronto-Socorro atende 5.000 
casos por mês. O gasto aproximado, segundo o diretor técnico-administrativo do Hospital 
Municipal, é de 100 mil dólares mensais. Este mesmo diretor revela também que o hospital 
não dispõe de uma planilha que demonstre tanto os gastos como os recursos financeiros 
que entram pelos convênios (através de empresas várias, prefeitura e Ministério da Saúde), 
o que demonstra uma prática gerencial empírica e um estado grave de desorganização 
administrativa. A consciência da necessidade de um sistema gerencial está presente, no 
entanto, em iniciativas recentes, visando a um convênio com a Faculdade de Medicina da 
Unicamp. 

Para se entender as representações e as práticas dos médicos do setor público de 
Paulínea com respeito ao serviço e à clientela, transcreveremos abaixo trechos de entrevis
tas realizadas com três médicos, uma enfermeira e uma atendente de enfermagem. A 
primeira entrevista é com Dr. Α., talvez o único que possa chegar perto em popularidade 
do Dr. R., o médico particular entrevistado anteriormente. Dr. Α., 30 anos, atende na clínica 
médica do Centro de Saúde há sete meses, depois de ter passado cinco anos prestanto 
serviços num dos Postos de Saúde. Trabalha só de manhã em Paulínea, e à tarde, em suas 
palavras, "ganha a vida" trabalhando em outros locais, em alusão ao baixo salário que 
recebe no setor público. Em suas palavras, 

"O atendimento da rede pública de serviços de saúde em 
Paulínea é considerado modelo. Muitos profissionais de fora 
vêm nos visitar para ver como funciona e fazem muitos 
elogios. Apesar de algumas falhas, realmente há um bom 
atendimento, mas só para aqueles pacientes que se encaixam 
dentro do aparato técnico com o qual o médico está acostu
mado a lidar. Os que não se encaixam dentro das "doenças 



tradicionais", a maior parte dos casos, são mal atendidos. A 
maioria dos pacientes têm o que denomino "síndrome do 
migrante", ou seja, dor no peito, enxaqueca, problemas esto
macais, tudo isso fruto de somatização de problemas de 
origem social. Para tratá-los seria necessário muito "bate-
papo" e compreensão. Infelizmente, a maioria dos médicos 
têm formação técnica na área biológica e pouquíssima base 
em psicanálise e assuntos sociais. 

"Os migrantes, que constituem a grande maioria dos clientes, 
têm uma história que não pode ser esquecida quando entram 
num consultório médico. Tanto essa história como a situação 
que estão passando no presente se refletem em seus quadros 
clínicos. É esse aspecto que sempre tentei introduzir na minha 
prática médica. No entanto, infelizmente, a estrutura do aten
dimento não dá condições para esse tipo de proposta, o que 
causa muitos conflitos com a população." 

A nossa concepção de saúde e doença, que se relaciona com a questão socioeconô¬ 
mica maior, não pode ser inculcada nas mentes dos pacientes do dia para a noite. Se o 
médico diz que o paciente não tem nada, quando diz sentir dor no peito ou qualquer outro 
sintoma, ele vai procurar um médico particular ou um farmacêutico, que estão sempre 
dispostos a concordar com ele e a lhe dar "soluções" para o problema. Às vezes, o médico 
nem diz que o paciente não tem nada e, pelo contrário, tenta explicar que é uma somatização 
ou que é um distúrbio comum, contra o qual o próprio organismo se defende, sem 
necessidade de remédios. Mas não é ouvindo isso que o paciente vai se conformar e jogar 
fora um modo de pensar tão enraizado. Isso só pode ser mudado através de um longo 
processo de educação. 

"Eu discuto muito com meus colegas essas questões, mas a 
maioria fica irritada quando um paciente traz uma receita do 
Dr. R. e pergunta se "está certa ", ou quando alguém já passou 
pelas mãos de um farmacêutico e se medicou de maneira 
inapropriada. Apesar de entender a atitude dos colegas, não 
vejo sentido em se irritar com o paciente. No fim, nós acaba
mos virando os vilões da história. 

"Hoje em dia, eu faço algumas concessões à população como, 
por exemplo, receitar algumas vitaminas quando o paciente 
pede. Eu receito por umas duas semanas e mando parar 
depois dizendo que elas podem intoxicar. Nas primeiras vezes 
que fiz isso me senti muito mal, não consegui nem mesmo 
dormir à noite porque sabia que estava reforçando uma 
situação ou um hábito que contraria o bem-estar da popula
ção. Hoje, eu acho isso natural, uma vez que dá confiança ao 
paciente. Trata-se de uma concessão muito pequena que 



me ajuda a manter o tratamento sob controle. Porém, meus 
colegas me criticam muito por isso. 

"Não posso negar que essa minha atitude acabou criando um 
lado negativo, uma vez que muita gente passou a me procurar 
só para conversar porque estava deprimido, porque não 
dormiu à noite ou porque brigou com o vizinho. Muitos 
criaram dependência em relação a mim e foi por isso que saí 
do Posto de Saúde e mudei para o Centro de Saúde. 

"Quanto ao Dr. R., o médico particular da cidade, apesar do 
seu prestígio, o considero muito pouco sério porque, diante 
da pressão dos clientes, costuma utilizar um excesso de 
medicamentos fortes e desnecessários, o que pode trazer 
muitos problemas à saúde." 

A segunda entrevista foi realizada conjuntamente com a médica Dra. M. e com a 
enfermeira, Sra. S., ambas de um dos Postos de Saúde do município. Selecionamos os 
trechos de suas entrevistas que melhor refletem as representações da grande maioria dos 
médicos da rede pública de Paulínea. 

"O nosso procedimento de evitar um excesso de medicação 
faz parte de uma visão de medicina preventiva e de saúde 
pública influenciada pela Faculdade de Medicina, que geren
cia a rede básica de serviços de saúde de Paulínea. Sabemos 
que muitos clientes voltam para casa insatisfeitos com esse 
procedimento e se medicam por conta própria. Não é fácil 
para o Posto conseguir sozinho mudar a mentalidade das 
pessoas, tão manipuladas pela força da indústria farmacêu
tica. Nas consultas, essas coisas não são explicadas pelo 
médico, o que talvez seja um erro, mas provavelmente esse 
tipo de explicação não adiantaria muito. 

"O relacionamento com os farmacêuticos, apesar de ter me
lhorado muito, ainda é tenso. Eles se sentiram ameaçados 
com a chegada de tantos médicos da rede pública. Como estes 
receitavam poucos remédios, eles passaram a se sentir boi
cotados. Houve, há um tempo atrás, uma briga feia entre um 
deles e uma das enfermeiras aqui do Posto, que criticou 
abertamente o tratamento inadequado de um farmacêutico. 
Sabendo do ocorrido, este entrou no Postinho aos gritos, 
xingando a enfermeira no meio de todos. Infelizmente, ela 
acabou sendo demitida por causa disso. 

"O relacionamento com os médicos da rede privada, quer 
dizer, com o Dr. R., é ainda mais tenso e conflituoso. Enquan
to os médicos da rede preocupam-se em não medicar des
necessariamente, este médico é especialista em receitar 



antibióticos e remédios fortíssimos para casos muito simples. 
No entanto, nada se pode fazer contra ele. 

"Os casos de doenças mais freqüentes encontrados no Posto 
são as várias doenças infantis corriqueiras e os reflexos da 
pobreza, da preocupação com a falta de dinheiro, com o 
marido desempregado ou com o filho que anda com más 
companhias. Essas últimas condições manifestam-se através 
de vários sintomas, tais como dores e mal-estares em geral. 
É incrível o número de pessoas com pontadas no peito, 
sintoma comum de angústia, que pedem para fazer exames de 
coração. Ê comum também um tipo de paciente crônico que 
não sai do Posto. Geralmente são mulheres que vêm por 
causa de dores "misteriosas" ou mães desesperadas porque 
o filho amanheceu çom febre, dor-de-barriga ou qualquer 
outro motivo sem importância. As pessoas que têm alguma 
doença "de verdade" ficam satisfeitas com o nosso serviço." 

A terceira entrevista é com o Dr. D., do Centro de Saúde, que abordou de um modo 
ainda mais crítico o relacionamento dos médicos da rede pública com a comunidade. 

"Uma coisa que eu faço absoluta questão é que o paciente 
siga o tratamento de um modo consistente com um mesmo 
agente por um certo período de tempo, seja ele farmacêutico, 
curandeiro, médico da rede pública ou privada. No entanto, 
a maioria dos pacientes recorrem a vários tipos de agentes 
de diferentes tipos ao mesmo tempo e acabam não seguindo 
direito nenhum tratamento. Isso é um transtorno antiprodu¬ 
tivo e antieconômico. 

"É comum pacientes virem ao Posto dizendo que estavam 
tomando um comprimido colorido e um xarope branco amar
go receitados pelo Dr. R. ou por um farmacêutico. Em outros 
casos, mães ansiosas correm com os filhos para um farma
cêutico depois de serem atendidas no Posto e voltam para 
casa com outros remédios, misturando tudo. Não é raro 
encontrar à tarde, esperando atendimento no Pronto-So-
corro, alguém que já atendi de manhã. 

"Nós não temos como lidar com esse tipo de problema porque 
não há qualquer possibilidade no momento de implantar um 
sistema de controle que credencie o paciente a utilizar com 
exclusividade um determinado Posto de Saúde. Com isso, 
perde-se completamente o significado do tratamento, tornan
do impossível reconstituir qualquer uma das etapas do desen
volvimento da saúde e da doença. 



"Quando se começa a trabalhar num emprego como esse, é 
lógico que existe um ideal, uma vontade de desenvolver um 
trabalho de educação na comunidade. Mas se acontecer de 
você mandar um paciente para casa com um AAS e ele tiver 
um enfarte e morrer naquele dia, a comunidade inteira irá 
responsabilizá-lo. Se eu chegar atrasado amanhã por qual
quer motivo, o bairro inteiro fica sabendo uma hora depois. 
Tem períodos em que a gente está todo animado, mas tem 
hora em que não quero nem olhar para a cara de um colega 
ou de um paciente, nem quero ouvir falar de Posto." 

A quarta entrevista é com a Sra. V., atendente de enfermagem, 50 anos, primário 
incompleto, uma das pioneiras que contribuíram para a implantação dos Postos de Saúde 
em Paulínea que, com desenvoltura, fala sobre os vários problemas da rede no seu convívio 
com a comunidade. 

"Não concordo com a forma como os médicos tratam os 
pacientes. Como a maioria deles é pobre, se alimenta mal e 
tem um nível de vida baixo, não custa nada ser um pouco mais 
atencioso. Essas pessoas adoram exames e não custa pedir 
um exame de fezes ou de sangue. Sempre se descobre algo e 
o paciente vai para casa feliz, sem ouvir aquele "você não tem 
nada". Existem várias coisinhas pequenas que podem ser 
feitas para contornar situações difíceis. Não sei dizer quantas 
vezes já dei água-com-açúcar ou com algumas gotas de uma 
substância colorida para pacientes, só para acalmá-los. Mas 
os médicos não sabem fazer isso. Muitas pessoas fazem 
consulta e saem inconformadas com a atitude do médico. 
Ficam desconsoladas, nervosas, vão para a rua e, dali a 
pouco, procuram o farmacêutico para uma outra consulta. 

"Um outro ponto é que a maioria dos médicos é jovem e não 
usa roupa branca. Os pacientes acham estranho ser atendido 
por uma moça de minissaia ou um moço barbudo de camiseta. 
Eu cheguei a fazer essa observação numa reunião no Centro 
de Saúde porque muitas pessoas do bairro já tinham comen
tado comigo. A minha proposta foi votada mas perdeu com 
muitos votos de diferença. 

"Também estou de acordo com as críticas aos residentes da 
Unicamp. Acho que as coisas acontecem de um modo que 
provoca a insegurança do doente. O residente examina, diz 
qual é o problema e chama o docente. O docente ouve, 
concorda ou discorda e vai embora. Se o médico olhasse o 
doente, juntamente com o estudante, desse orientação e de
pois saísse, não haveria tanta desconfiança. Além disso, a 



rotatividade dos residentes é muito alta. As pessoas não têm 
tempo de se acostumar com eles. 

"Acho que os médicos e enfermeiras mais novos deveriam dar 
ouvidos a pessoas experientes como eu quet apesar de não 
terem muito estudo, têm contato direto com a população que 
utiliza o serviço. Infelizmente não posso dizer o que penso 
porque sou só uma atendente. Eles acham que estão certos 
agindo como agem e depois ficam se perguntando porque o 
povo vem se afastando do serviço". 

DISCUSSÃO 

No interior do contexto da política de municipalização dos serviços de saúde, o 
presente estudo focaliza uma situação que é considerada bem-sucedida no Estado de São 
Paulo. No entanto, observa-se que as reformas administrativas implementadas não foram 
acompanhadas de um método de avaliação e controle do sistema de saúde que possa auxiliar 
a administração do sistema a lidar com seus muitos problemas. O SUS necessita estabelecer 
políticas específicas para o desenvolvimento de novas práticas gerenciais que, por sua vez, 
devem considerar os aspectos socioculturais relativos à comunidade e às profissões da 
saúde. Ao trazer alguma luz sobre as representações, o papel social, as ideologias e práticas 
dos principais produtores oficiais de saúde em Paulínea, os médicos e os farmacêuticos, 
este estudo espera poder contribuir para a geração de conhecimentos que certamente 
poderão influenciar positivamente a política de saúde e o gerenciamento do sistema. 

O conjunto das farmácias apresenta várias analogias com a medicina particular em 
Paulínea. Ambas se encontram sintonizadas com os interesses mais imediatos da poderosa 
indústria médico-farmacêutica e se organizam segundo os moldes capitalistas, no qual o 
lucro é um fator fundamental. Ambas estão também envolvidas na tentativa de cativar o 
paciente através do uso de símbolos sociais relevantes e prover uma abertura emocional 
para suas ansiedades e demandas, ponto esse a que a medicina do setor público tem se 
mostrado insensível. Enquanto os médicos da rede privada e os farmacêuticos tendem a 
aceitar plenamente a condição auto-imposta de doente por parte do paciente, medicando 
mesmo quando sabem que ele não apresenta morbidade alguma, os médicos do serviço 
público tendem a não medicar quando percebem que a solução do caso não depende de 
medicamentos. 

A rede pública municipalizada de serviços de saúde em Paulínea e as especificidades 
de sua prática médica (em vários aspectos, afastada do centro de influência da medicina 
capitalista dominante no País) são fenômenos relativamente novos no contexto brasileiro 
que contrariam as seguintes dimensões: a cultura da excelência tecnológica de medicamen
tos industrializados no tratamento de doenças, cultura esta profundamente arraigada na 
população através da propaganda; a prática dos médicos particulares que têm interesse em 
difundir esta cultura; e, principalmente, o interesse dos farmacêuticos em vender medica
mentos. Nesse contexto, os médicos do setor público deixaram de representar uma 



versão médica funcional a vários interesses do sistema socioeconômico dominante. Por
tanto, temos em Paulfnea uma situação em que aspectos tradicionais representados pelo 
papel desempenhado pelo farmacêutico se adaptam no sentido não só de servir como 
expressar a medicina capitalista dominante. 

De acordo com a visão de mundo dos médicos da rede pública, três grandes 
obstáculos dificultam o seu desempenho profissional. Primeiro, está a medicina organizada 
em moldes considerados inescrupulosamente capitalistas, que concorre e compete com os 
serviços públicos; segundo, a incapacidade do setor público de controlar a clientela com 
referência a um Posto ou Centro de Saúde exclusivo; terceiro, a falta de educação, ou 
educação inadequada da grande maioria da população que, movida pela propaganda, revela 
um comportamento fortemente inclinado em direção a uma medicina baseada em soluções 
tecnológicas complexas e a uma supermedicalização. 

Com respeito ao caráter capitalista da medicina, os médicos do Centro e dos Postos 
de Saúde pouco podem fazer, a não ser procurar desenvolver uma atitude didática no 
sentido de "politizá-la", como mencionam alguns, ou "conscientizá-la", como preferem 
outros. "É preciso ensinar esta população a se defender, inclusive, da própria medicina", 
como diz um dos médicos do Centro de Saúde ao ser entrevistado. Evidentemente esse 
ideal educativo não se faz sem se defrontar com vários problemas. 

O problema maior resume-se no fato de que, segundo a própria estimativa dos 
médicos da rede pública, cerca de 80% dos casos clínicos que chegam até eles são 
problemas de ordem social que são somatizados em dores ou indisposições não-passíveis 
de serem tratadas via medicamentos ou cirurgias. Este problema parece ser universal e não 
restrito a Paulínea. Na Inglaterra, por exemplo, há estudos indicando que aproximadamente 
60% dos casos que aparecem para os médicos não podem ser tratados adequadamente por 
serem problemas de ordem psicológica ou social que extrapolam a competência do 
serviço . 

Não deixa de ser um paradoxo o fato de os médicos da rede pública, que consideram 
como extremamente importantes aspectos sociais e econômicos na origem e na manifes
tação de doenças, não utilizarem esse mesmo parâmetro no tratamento e na cura. A não-
medicação, o não-uso de roupas brancas e o não-emprego de símbolos socialmente 
significativos como, por exemplo, a exibição de aparelhos complicados tecnologicamente 
são aspectos dessa atitude que desconsidera o lado simbólico como parte importante no 
processo da cura. 

Ao manter essa atitude insensível à cultura da comunidade, os médicos da rede 
pública de saúde correm o risco de serem considerados incompetentes para diagnosticar e 
tratar doenças. Ao ceder a esse tipo de tentação, por outro lado, eles correm o risco de se 
compromissarem com interesses alheios a uma prática baseada numa ciência imparcial. 
Assim, esses médicos devem muito provavelmente continuar a conviver com este dilema 
ainda por um bom tempo. 

2 Tucket, D. An Introduction to Medical Sociology. Tavistock Public, London, 1980. 


