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CAPÍTULO 1

DIMENSÕES TEÓRICAS E METODOLÓGICAS
DA PRODUÇÃO DO CUIDADO EM SAÚDE

Marluce Maria Araújo Assis; Maria Angela Alves do Nascimento; Wilza Carla Mota Brito
Lima; Silvânia Sales Oliveira; Túlio Batista Franco; Maria Salete Bessa Jorge; David Félix
Martins Júnior; Sandra Rego de Jesus

1 DIMENSÕES TEÓRICAS

O processo de construção do Sistema Único de Saúde (SUS) emergiu
no movimento da Reforma Sanitária que tinha como bandeira de luta a cria-
ção de um novo modelo de saúde, pautado principalmente nos referenciais da
vigilância à saúde. No que diz respeito às práticas clínicas, o movimento da
reforma sanitária, ao criticar o modelo biologicista hegemônico vigente até
então, apontava como alternativa, sobretudo, as diretrizes de prevenção e
promoção à saúde, orientadas pelos determinantes do processo saúde-doença.
O maior desafio era promover as mudanças estruturais, romper com a prática
procedimento-centrada e apontar para a produção do cuidado, direcionado a
um fazer integral, corresponsável e resolutivo.

Portanto, discutir produção do cuidado em saúde, e em especial na Estratégia
Saúde da Família, requer uma análise crítica das práticas de saúde, de que forma elas
estão estruturadas, para quais finalidades se prestam, qual a dimensão do alcance de
suas ações, para quem estão voltadas, e qual a concepção saúde-doença dos agentes
do processo de trabalho ao lidar com o objeto de sua intervenção.

As práticas no campo da saúde vêm sendo historicamente estruturadas
com base no modelo hegemônico de prestação de serviços, gestado desde o
século XVIII e XIX, com o advento da descoberta microbiana por Pasteur e
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seus desdobramentos, tendo como marco o Relatório Flexner1 (MENDES,
1994) e a estruturação da Medicina científica com seu conjunto de elementos
estruturais que redirecionaram a prática médica e as outras profissões de saúde
(SILVA JUNIOR, 2006).

A inversão do modelo de atenção à saúde é importante, mas constitui-se
em tarefa de difícil execução, pois percorre um caminho não-linear, estabele-
cendo um processo de mudança que envolve uma política de formação arti-
culada com a prática. Trata-se, portanto, de projetos coletivos, integrados aos
cuidados de saúde, em que trabalhadores, gestores e usuários devam ser
corresponsáveis no fazer saúde, cotidianamente.

A mudança na forma de trabalhar em saúde incide diretamente em valo-
res, cultura, comportamento e micropoderes existentes nos espaços de trabalho
de cada um, gerando resistências e possíveis conflitos na produção de saúde.
Assim, pensar e agir em saúde numa perspectiva de mudança do modelo requer
um novo modo de estabelecer relações e troca de saberes e experiências práticas,
envolvendo campos de conhecimento e intervenção interdisciplinares.

Para Assis e outros (2007) e Teixeira (2003), não é possível negar a im-
portância dos serviços de atenção secundária e terciária. Entretanto é funda-
mental estar atento e direcionar o olhar para investir na Atenção Básica à
Saúde (ABS), espaço de organização e práticas do Programa Saúde da Família
(PSF), buscando, dessa forma, garantir a qualidade do atendimento na “porta
de entrada” do sistema, na tentativa de reduzir as demandas reprimidas e as
necessidades individuais. Do mesmo modo, é preciso trabalhar com a ideia de
integralidade, o que significa ter um sistema que garanta o fluxo seguro aos
usuários a todos os níveis de atenção e o acesso às tecnologias de cuidado
necessárias à resolução de seus problemas de saúde.

De acordo a Política Nacional de Atenção Básica (BRASIL, 2006), esta
deve compreender um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e
coletivo, abrangendo a atenção primária, secundária e terciária, mediante prá-
ticas gerenciais e sanitárias, democráticas e participativas, em equipes de traba-
lho voltadas para populações de territórios adscritos com responsabilidade

1 Consoante Mendes (1994), o Relatório Flexner, elaborado nos EUA em 1910, sugeria
uma formação médica que tivesse como eixo orientador um modelo de prática médica
centrada no corpo anátomo-fisiológico e como principal referência o hospital.
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sanitária. Contudo utiliza tecnologias de elevada complexidade e baixa densi-
dade, considerando o sujeito em sua singularidade, na complexidade, na
integralidade da atenção e na inserção sociocultural.

A política define também os princípios da universalidade, da acessibili-
dade e da coordenação do cuidado, do vínculo e continuidade, da integralidade,
da responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social,
como orientadores da ABS e elege o PSF como estratégico e prioritário para
sua organização.

Para Mattos (2001), a integralidade pode ser entendida em sentidos di-
ferentes que, ao se relacionarem, apresentam traços em comum, algumas ana-
logias ou mesmo fios de ligação. A articulação existente nessa relação promo-
ve uma reação contrária às práticas reducionistas, uma recusa à objetivação
dos sujeitos envolvidos nos processos e uma possibilidade de abertura para a
comunicação dialógica, permitindo melhor compreensão dos problemas.

Acerca das transformações no campo da produção do cuidado,
reportamo-nos a Merhy (1997, 2002) que, ao teorizar sobre o processo de
trabalho em saúde, afirma que este é dependente do “trabalho vivo em ato”,
no qual só é possível acontecer na dinâmica relacional, ou seja, em ato, em
ação, no momento do trabalho em si, com base no encontro entre os sujei-
tos envolvidos nesta relação. Sendo assim, este trabalho será sempre presencial
e poderá agregar a intersubjetividade em todo o seu desenvolvimento. O
trabalho vivo dá às práticas de saúde o atributo da liberdade, a possibilidade
de os sujeitos em ato exercerem, no limite, a sua capacidade criativa para a
resolução dos problemas de saúde. Por isto mesmo, o processo de trabalho
em saúde tem uma potência instituinte, isto é, a capacidade de operar mu-
danças no exercício cotidiano do cuidado em saúde.

Ressaltamos também a necessidade de considerar o sujeito de forma sin-
gular/coletiva, com desejos e aspirações, respeitando ainda suas crenças, valo-
res e as possibilidades terapêuticas que abordem as necessidades das pessoas
para torná-las mais autônomas, sem desprezar a Clínica, a Epidemiologia, a
razão e a subjetividade.

Dessa forma, o PSF deveria se constituir como uma das “portas de en-
trada” prioritárias do sistema de saúde, por meio da qual poderia se disparar o
atendimento integral do usuário em todas as necessidades e problemas de
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saúde, considerando a singularidade e a coletividade dos sujeitos envolvidos.
Isto deveria visar à garantia de um atendimento digno, capaz de contribuir
para a promoção, manutenção e melhoria da saúde, conforme preconizam
Assis e outros (2007) e Starfield (2004).

Nessa direção, é fundamental conceber o indivíduo como sujeito social,
capaz de traçar projetos próprios de desenvolvimento e ser co-partícipe no
cuidado ofertado a ele, ao considerar que o processo de mudança geralmente
envolve interesses diversos, mas dificilmente serão consensuais em relação à
necessidade de rupturas. Isto porque cada sujeito social tem certo grau de
autogoverno e imprime no cotidiano das práticas em saúde distintos proces-
sos instituintes que operam em várias direções dentro de seu espaço de
governabilidade.

Diante dessa possibilidade de transformação, ao discutir sobre as ferra-
mentas tecnológicas apropriadas para confrontar com as sólidas instituições
de saúde, Merhy (1997) aposta nas tecnologias leves – tecnologias de relações
– para ampliar as possibilidades terapêuticas e o redirecionamento do mo-
delo de saúde comprometido com a defesa da vida. Para o autor, esta
tecnologia está além das ferramentas, máquinas disponíveis para auxiliarem
nas intervenções assistenciais. Ou seja, nós, trabalhadores de saúde, pode-
mos dispor e mobilizar intensamente o conhecimento sobre a forma de
saberes profissionais bem estruturados, como as diversas clínicas (do médi-
co, do dentista e outros saberes). A tecnologia estará sempre disponível em
nossas relações (tecnologias leves), acompanhadas das ferramentas leves-dura
(os saberes) e de tecnologias duras (equipamentos e maquinários) nas diver-
sas relações estabelecidas com os usuários, construindo, assim, momentos
importantes que poderão produzir contratos de responsabilização,
confiabilidade, relações de vínculo e acolhimento.

Ainda no campo do cuidado, Merhy e Franco (2003) consideram a
Integralidade como um potente dispositivo para desencadear processos de
transformação das práticas de saúde, permitindo um (re)direcionamento do
modelo de atenção à saúde. Nesse contexto, o trabalhador de saúde teria que
repensar as práticas desenvolvidas em seu cotidiano e rever os valores e conhe-
cimentos de todos os sujeitos envolvidos no processo de produção social da
saúde, para favorecer a construção de uma consciência sanitária.
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No entanto, para Baremblitt (1994, p. 38), o desencadear de uma trans-
formação depende de interpenetrações, cujo resultado conduzirá a possibili-
dades que se caracterizam

[...] por criar dispositivos que não respeitam os limites das uni-

dades organizacionais fortemente constituídas, gerando assim

movimentos e montagens alternativas, marginais e até clan-
destinos às estruturas oficiais consagradas.

A abordagem de Santos e Assis (2006) instiga-nos a refletir sobre as dife-
rentes formas de compreensão da Integralidade, pois aglutina diferentes dis-
positivos, como acesso aos serviços, acolhimento, vínculo, responsa-bilização
e resolubilidade na construção das linhas de cuidado, para tentar garantir e
facilitar o percurso das pessoas a todos os serviços da rede de atenção a saúde.
Enfatizam ainda que a integralidade é composta por um conjunto de agenci-
adores de mudança. Traçando uma analogia com a física, poderíamos concebê-
la como um feixe de luz, ou seja, uma forma de energia que, ao atravessar um
prisma, se decompõe em diferentes cores.

A discussão de acesso do usuário aos serviços de saúde tomará como base,
para este estudo, a análise de Assis (1998) e Assis, Villa e Nascimento (2003) e
Starfield (2004). Os dois primeiros estudos avaliaram um município da Região
Nordeste do Brasil e apontaram que a universalização da atenção traduz-se em
um sistema segmentado e desarticulado no âmbito interno do sistema público e
na cadeia organizativa do sistema. Seu acesso é definido não em função de uma
oferta de serviços organizada e hierarquizada, e sim pelas necessidades que são
estabelecidas pelos usuários, traduzidas em demandas por atendimento médico.

O acolhimento e vínculo orientam-se pelos estudos de Santos e Assis
(2006), Santos e outros (2007), constituindo-os em dimensões de análise da
produção do cuidado em saúde. Os autores alertam sobre a necessidade de am-
pliação dos laços relacionais, desenvolvendo afetos e potencializando o processo
terapêutico. O que nos leva à compreensão de responsabilização da equipe com
o usuário, para torná-lo autônomo, com possibilidades de estabelecer um acom-
panhamento no projeto terapêutico. Por conseguinte, é preciso (des)construir a
prática centrada no saber médico e nos saberes pautados nos núcleos especializados
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das profissões, com o cuidado apenas no ato prescritivo. Para tanto, teríamos
que incorporar nesta nova prática os saberes ampliados e a dimensão cuidadora
que há em cada trabalhador de saúde, a valorização do outro, a preocupação
com o cuidado e o respeito com a visão de mundo de cada um, considerando o
outro como cúmplice das estratégias de promoção, prevenção, cura e reabilita-
ção dos usuários.

Entretanto esta construção teria que revelar a corresponsabilização, que
poderá ser apreendida como a capacidade de perceber as singularidades de
cada contexto e investir na capacidade individual e coletiva de fazer escolhas.

Desse modo, a resolubilidade envolve aspectos relacionados à responsa-
bilidade técnica e de gestão dos serviços, articulada à relação equipe de saúde/
usuário. Podemos perceber a importância fundamental de o PSF estar inseri-
do num sistema organizado e resolutivo, para garantir o processo de
corresponsabilização, constituindo-se, assim, na principal “porta de entrada”
do sistema de saúde.

Diante do exposto, representamos no Quadro 1, no final deste capítulo,
as dimensões de análise teóricas que orientaram o estudo, discutidas a seguir.

1.1 ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE: POSSIBILIDADE DE

CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA

Pensar sobre a dimensão do acesso aos serviços de saúde leva-nos a refle-
tir sobre o processo de construção do SUS. Em linhas gerais, a definição de
acesso está relacionada com o ato de chegar, ingressar, entrar, aproximar e
alcançar (FERNANDES, 2005). Assim, tudo o que se interpolar, poderá ser
considerado como dificuldade para garantir o acesso aos serviços de saúde.

Assis, Villa e Nascimento (2003) discutem que a universalidade da aten-
ção implica na formulação de um modelo social ético e equânime norteado
pela inclusão social e solidariedade humana. Assim, estratégias precisam ser
colocadas em prática, para nortear a reformulação e o fortalecimento do siste-
ma para garantir a saúde como um direito de todos, no plano individual e
coletivo. Faz-se necessária também a incorporação de novas práticas em saúde,
priorizando a promoção da saúde sem descuidar da produção do cuidado
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àqueles nos quais já se instalou um processo mórbido. Isto requer reorientação
das políticas de saúde e organização dos serviços públicos e privados para a
integralidade do cuidado.

Tal modelo teria que incorporar os determinantes sociais do processo
saúde-doença em uma perspectiva de atenção integral às necessidades da po-
pulação. Ao mesmo tempo, é preciso reafirmar a saúde como bem público,
com base na efetivação de práticas e serviços de saúde como de relevância
pública, pois o Estado seria o responsável por sua regulação e controle, inde-
pendente do regime de propriedade de quem está a produzir os serviços (se
público ou privado). Isto porque, no Brasil, convivemos com acessos seleti-
vos, excludentes e focalizados, que se complementam e se justapõem, nos
diferentes serviços públicos e privados, havendo um descompasso entre o que
diz a lei e o que de fato legitima a sociedade.

Rodrigues e Assis (2005) retratam esta situação de universalização
excludente ao analisarem a saúde bucal no PSF de um município da Bahia. A
pesquisa aborda a incerteza no acesso e a desconfiança na qualidade dos servi-
ços, afastando segmentos sociais do sistema público, que acabam optando
pelo desembolso direto ou por um plano de saúde privado. Isto porque, a
oferta é insuficiente para o atendimento de uma demanda que sempre teve
dificuldade de acesso aos serviços de saúde bucal, mantendo, portanto, muitos
destes usuários excluídos do sistema, até mesmo porque, para aumentar a oferta,
é preciso, pelo menos, uma equipe de saúde bucal para cada uma de saúde da
família.

Trazendo outra abordagem, Abreu de Jesus e Assis (2010) discutem so-
bre acesso com base nas dimensões específicas que descrevem a adequação
entre os usuários e o sistema de saúde nas linhas de cuidado, bem como os
modelos teóricos que se configuraram ao longo da história até hoje. A dispo-
nibilidade compreendida aqui por estes autores significa uma relação do volu-
me de atendimento aos usuários e o tipo de necessidades; a acessibilidade é
entendida como a relação entre a localização da oferta e dos usuários em seus
territórios sociais; a acomodação funcional é percebida como a relação entre o
modo como a oferta está organizada para aceitar os usuários e a capacidade/
habilidade dos usuários para se acomodarem a esses aspectos e perceberem sua
conveniência; e a capacidade financeira como relação entre os custos dos
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serviços. Por fim, a aceitabilidade é compreendida como a relação entre as
atitudes dos usuários sobre os trabalhadores de saúde e as práticas dos serviços,
como também a aceitação dos trabalhadores e dos serviços em prestar assistên-
cia a esses usuários.

Abreu de Jesus e Assis (2010) e Assis, Villa e Nascimento (2003), basea-
dos em Giovanella e Fleury (1996), discutem quatro modelos teóricos que
sustentam as diferentes concepções de acesso, a começar pelo modelo
economicista, o qual procura mapear os diferentes padrões de consumo dos
indivíduos. É, portanto, um modelo de estudo da relação entre oferta e de-
manda, moldado e balizado pela decisão do consumidor e seu grau de
pertencimento aos distintos grupos populacionais.

O modelo sanitarista-planificador traduz o conceito de acesso pela pos-
sibilidade de consumo garantida pela distribuição planejada de recursos da
rede de serviços. Ou seja, ocorre uma ação planejadora do Estado com base na
localização adequada, na disponibilidade e na articulação funcional dos servi-
ços em rede organizada, de acordo com a demanda.

O modelo sanitarista-politicista é inspirado em Berlinguer (1978), com
o conceito de consciência sanitária, o qual implicaria em componente
cognitivo, por meio do qual a população compreenderia a determinação social
do processo saúde-doença e, da mesma forma, os aspectos que determinam a
organização social das práticas de saúde.

O modelo teórico da representação social do acesso, discutido por
Giovanella e Fleury (1996), trata da realidade como constituição eminente-
mente intersubjetiva e simbólica, não existindo, pois, fora dos sujeitos coleti-
vos e históricos, que são, ao mesmo tempo, artífices, suportes e mediadores
para sua comunicação.

Starfield (2004), ao debater sobre acesso, relaciona-o com as diversas
possibilidades de adentrar aos serviços de saúde, os quais estariam implicados
com a localização da unidade de saúde, a disponibilidade de horários e dias em
que a unidade atende, bem como a possibilidade de atendimento a consultas
não-agendadas e a percepção da população sobre estes aspectos do acesso (se
são adequados ou não).

Considerando os estudos sobre o modo de produção do cuidado realiza-
dos por Merhy (1997) e Merhy e Franco (2003), o acesso está relacionado



21

também ao modo de produção do cuidado e, sobretudo, às tecnologias de
trabalho hegemônicas no processo de trabalho. O trabalho multiprofissional,
centrado nas tecnologias leves, que acolhe, estabelece vínculos, tende a au-
mentar a capacidade de atendimento de uma equipe e/ou Unidade de Saúde e
a ser mais resolutivo, impactando positivamente no acesso aos serviços. A
experiência de Acolhimento relatada por Franco, Bueno e Merhy (1999) de-
monstra um aumento significativo no desempenho profissional e,
consequentemente, o acesso a uma Unidade Básica de Saúde (UBS), provoca-
do pela reorganização do processo de trabalho.

Se considerarmos a possibilidade do atendimento à saúde ser dividido em
fases, teríamos então o acesso aos serviços de atenção básica, incluindo o PSF,
como a primeira fase a ser superada pelo usuário, na busca de atendimento para
resolução de problemas, ou a satisfação de uma necessidade dentro do sistema
de saúde. Estariam relacionadas a esta fase algumas questões, tais como: disponi-
bilidade ou não do serviço; distância e práticas ofertadas para o atendimento dos
usuários; recursos disponíveis; capacitação técnica dos trabalhadores que atuam
na UBS e de que forma tem se responsabilizado pelos problemas da população a
quem e como devem prestar serviço.

Portanto, acesso constitui-se em uma importante dimensão de análise,
por possibilitar ao usuário a utilização dos diversos serviços de saúde, necessá-
rios para garantir sua saúde de forma universal e equânime, de acordo com o
texto constitucional. Como testificam Assis, Villa e Nascimento (2003,
p. 816), o acesso é “[...] uma possibilidade a ser construída como direito de
cidadania”.

Acreditamos que uma das dificuldades em garantir o acesso de forma
universal decorre da inexistência de uma rede integrada de ações e serviços,
para atender as necessidades da população.

Santos e Assis (2006), em pesquisa realizada no PSF de um município
do estado da Bahia, perceberam que a recepção funciona de acordo com crité-
rios administrativos e, dessa forma, constitui-se em um meio de barrar ou
limitar a demanda por serviços, pois o acesso passa a ser modulado pela ordem
de chegada, cartazes informativos sobre as vagas, dias para atendimento a
determinado grupo específico ou procedimento clínico, presença do traba-
lhador na unidade, dentre outros.
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Enfim, a despeito da realidade cruel do acesso aos serviços de saúde, de
acordo com necessidades socialmente determinadas, é possível construirmos a
consciência cidadã, derrotarmos o conformismo social, por meio da emanci-
pação de sujeitos históricos capazes de intervir nas diferentes realidades dos
serviços, e garantirmos o acesso universal e equitativo como construção social
no atendimento às necessidades da população.

1.2 ACOLHIMENTO COMO POTENCIALIZADOR DO CUIDADO

O verbo acolher, segundo Fernandes (2005), significa recolher, receber,
agasalhar, hospedar, abrigar, escutar, atender, dar ouvidos. Assim, o ato de
acolher pode estar presente quando se deseja um atendimento mais digno e
humanizado, uma atenção à saúde com acolhimento, considerando a queixa
que o outro traz, podendo criar relações de aproximação com as pessoas.

O acolhimento poderá estar presente em todos os momentos (seja em
encontros, seja em conversas), e a identificação das necessidades implícitas
que o usuário/família apresenta poderá ser reconhecida sim, desde que sejam
dadas oportunidades para entender, de forma prudente, o que o sujeito social
traz subjetivamente.

Nessa perspectiva, o “objeto” de trabalho deve ser redimensionado, com
base na inserção e valorização do “sujeito” e de sua singularidade. Os objetivos
do trabalho em saúde também seriam redefinidos, tendo em vista a “[...] pro-
dução de saúde e a co-construção de capacidade de reflexão e de ação autôno-
ma para os sujeitos envolvidos no processo: trabalhadores e usuários” (CAM-
POS, R.; CAMPOS, G., 2006, p. 669).

Solla (2005) identifica três grandes âmbitos de incorporação do acolhi-
mento no SUS, dentre eles: a prática do profissional de saúde frente ao usuá-
rio em seu processo de trabalho em equipe; a ação gerencial de reorganização
das práticas na unidade de saúde, visando melhor atender aos usuários e am-
pliar a capacidade de identificar e resolver os problemas; a diretriz para as
políticas de saúde, com o objetivo de criar, nos diversos pontos de atenção do
sistema de saúde, a capacidade para dar respostas às demandas apresentadas e
disponibilizar tecnologias alternativas mais adequadas.
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O acolhimento ultrapassa o ato da “triagem qualificada” ou da “escuta
interessada” e pressupõe ser um conjunto formado por atividades de escuta,
identificação de problemas e intervenções resolutivas para enfrentamento e
resolução de problemas, com ampliação da capacidade das equipes de saúde
para responderem às demandas dos usuários, com possibilidades de potencializar
a ação dos outros trabalhadores.

Schimith e Lima (2004) afirmam que acolhimento na saúde está pauta-
do em ética, tolerância entre os diferentes e inclusão social com escuta clínica
solidária e compromisso da cidadania. É, portanto, resultante das relações no
processo de atendimento. Nesse encontro entre trabalhadores e usuários po-
derão se estabelecer negociações para identificação de suas necessidades, com
consequente criação de vínculo e estímulo quanto à autonomia para sua saú-
de. Igualmente, seria necessário criar mecanismos para disparar esse dispositi-
vo do acolhimento, potencializando-o e articulando-o com o

[...] estabelecimento do vínculo entre usuários, trabalhadores

de saúde e gestores do sistema de saúde, para que as unidades
de saúde possam atender a população de acordo à necessidade

e prioridade e não apenas pelo critério da ordem de chegada.

(SANTOS et al., 2007, p. 76).

Franco, Bueno e Merhy (1999) abordam o acolhimento enquanto dire-
triz operacional, considerando-o importante para inverter a lógica da organi-
zação e do funcionamento do serviço de saúde, para que este seja organizado
de forma usuário-centrado e todas as pessoas possam ser atendidas ao procura-
rem os serviços de saúde, com a garantia de acessibilidade universal. Seria uma
relação acolhedora, com escuta e resposta positiva, capaz de resolver os pro-
blemas de saúde da população, bem como a reorganização do processo de
trabalho na lógica de equipe multiprofissional e interdisciplinar (equipe
de acolhimento) e humanizar a relação trabalhador-usuário.

Santos e Assis (2006, p. 57), ainda sobre acolhimento, dizem que “[...] o
acolhimento acontece nos micro-espaços das relações individuais e coletivas”,
seja na recepção, na clínica, no tipo de acesso, nas palestras e reuniões desen-
volvidas, no tipo de oferta de serviço, entre outras formas relacionais e
comunicacionais existentes entre trabalhadores de saúde e usuários.
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Assim, o acolhimento poderia ser entendido como um potente disposi-
tivo de reorganização da produção do cuidado no PSF, ao ampliar o acesso
aos serviços de saúde com alteração do fluxo assistencial e potencialização do
trabalho em equipe.

1.3 VÍNCULO-RESPONSABILIZAÇÃO COMO EIXOS
ORIENTADORES DA PRODUÇÃO DO CUIDADO EM SAÚDE

A palavra vínculo significa relação, ligação e união, segundo Fernandes
(2005). No PSF, ela é aplicada como um dos objetivos deste Programa. No
campo da Psicologia social, este termo apresenta uma vasta produção. Ao
relacionarmos, porém, com o campo da política e da gestão, identificamos
escassez quanto a atuação dos gestores na responsabilização da interação entre
os sujeitos e na organização das práticas de cuidado (GOMES; PINHEIRO,
2005).

A noção de responsabilizar-se é inerente à noção de vínculo originária
da prática clínica liberal, da relação médico-paciente, em que se busca estabe-
lecer uma ligação um pouco mais estável e duradoura entre trabalhador e
usuário (CAMPOS, 1994).

Merhy (1997) infere que a ideia de vínculo deveria nos levar a pensar
sobre a responsabilidade e o compromisso. Estabelecer vínculos está ligado a
desenvolver relações tão próximas e tão claras, que nos sensibilizamos com
todo o sofrer do outro e nos sentimos também responsáveis pela vida e pela
morte do paciente. Daí a necessidade de realizarmos intervenções que não
sejam burocráticas, nem impessoais.

O vínculo e a responsabilização são abordados por Silva Júnior e
Mascarenhas (2004) como o atar, o comportamento de se ligar, de se enlaçar,
de se comprometer com os outros, de responder a suas necessidades, de forma
responsável, com a ampliação dos laços relacionais e, consequente, o desen-
volvimento de afetos e potencialização do processo terapêutico.

Franco, Bueno e Merhy (2003), ao discutirem sobre responsabilização,
abordam que cada equipe de saúde é responsável por um conjunto de proble-
mas muito bem delimitados e pelo planejamento e execução de ações capazes
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de resolvê-los, o que ocorreria por meio da vinculação de cada equipe a certo
número de pacientes previamente inscritos, do atendimento de certa parcela
da demanda que espontaneamente procura a unidade, bem como da respon-
sabilidade em relação aos problemas coletivos.

Responsabilizar-se, enfim, é reinterpretado como o contrato embutido
no conceito de vínculo, certo contrato em que se explicita um determinado
projeto terapêutico que se quer trabalhar, um “[...] contrato de cuidados, de
direitos e deveres do paciente/família e da equipe de saúde” (CAMPOS, 1994,
p. 63), considerando os elementos técnicos, o acesso, o intercâmbio possível
usuário/serviço e o potencial de produção destes.

De certa forma, o conceito de responsabilizar-se desencadeia uma revi-
são crítica dos princípios do SUS. Nesse sentido Merhy (1997) faz uma refle-
xão das diferentes e violentas formas de “desrespeito” ao direito à saúde, tanto
pelos serviços privados como pelos públicos, desresponsabilizando-se dos pro-
blemas e do fazer saúde. Este último é realizado de forma velada, utilizando,
muitas vezes, a própria questão técnica para justificar a negação do acesso aos
que não pertencem à área de abrangência da unidade de saúde.

Santos e Assis (2006) reforçam que o vínculo estreita-se com o acolhi-
mento, com consequente ampliação dos laços relacionais e desenvolvimento
de afetos. A unidade de saúde passaria então a organizar sua demanda, de
acordo com suas necessidades e prioridades, e não pela ordem de chegada,
evitando, desta forma, filas e perda de tempo.

1.4 FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O SUS: O DESAFIO NA

CONSTRUÇÃO DE UM NOVO MODELO DE SAÚDE

As instituições formadoras vêm sendo pautadas para desenvolverem mu-
danças no processo de formação e na maneira como se relacionam com a socie-
dade. A necessidade de mudança decorre de elementos tais como as novas
modalidades de organização do mundo do trabalho em saúde e as exigências em
relação ao perfil dos novos profissionais, tendo como desafios a
interdisciplinaridade e transdisciplinaridade na produção de conhecimento ou
a necessidade de as instituições de ensino superior reconstruírem seu papel
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social, considerando a multiplicidade de lugares produtores do conhecimento
no mundo atual (CECCIM; FEUERWERKER, 2004a, 2004b).

Para tanto, fazem-se necessárias as rupturas do paradigma biomédico,
traduzido pelo modelo médico-centrado que ainda sustenta as práticas em
saúde e grande parte dos currículos da área de saúde no Brasil (CIUFO; RI-
BEIRO, 2008; FEUERWERKER, 1995, 2002), e da concepção de saúde
como ausência de doença, o que implica ampliar a compreensão do processo
saúde-doença, orientada pela produção do cuidado em saúde. Neste sentido,
procura articular ações de promoção à saúde, prevenção de doenças, cura e
reabilitação, diante da pluralidade de saberes por meio do trabalho em equipe
interdisciplinar e integrado, na rede de serviços de saúde (FRANCO, 2007;
MERHY, 2002).

As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para os cursos da área de
saúde, homologadas em 2001 (BRASIL, 2001, 2007), são resultantes de um
processo de discussão da sociedade brasileira, envolvendo representantes do
governo, docentes, estudantes, diretores de cursos e escolas, entre outros. Des-
tinam-se a orientar a formação desses profissionais, tendo como base conheci-
mentos gerais e ênfase no compromisso social e na mudança do modelo de
saúde. Isso implica repensar o papel das instituições formadoras que, até en-
tão, “[...] pouco ou quase nada dialogava com a sociedade” (CIUFO; RIBEI-
RO, 2008, p. 12).

No entanto, após oito anos de aprovação das novas Diretrizes
Curriculares, as modificações ainda são lentas no que diz respeito à formação
de recursos humanos que transforme o paradigma biomédico em outro volta-
do para as mudanças exigidas pelo novo sistema de saúde e pela sociedade. Até
porque, os projetos curriculares carecem de diálogo com o contexto social no
qual a instituição se insere. Ressaltamos que é preciso preencher as lacunas
referentes à atuação nos diferentes níveis de atenção à saúde, desenvolvendo
competências para trabalhar, sobretudo na Saúde Coletiva, com responsabili-
dade social. Este é um grande desafio, que requer uma formação integral na
perspectiva humanística, ética, filosófica, técnica, social e política.

Tendo em vista essas colocações, entendemos que as instituições forma-
doras exercem responsabilidades como um dos agentes desse processo. Os
cursos de graduação em saúde encontram-se, em sua maioria, reproduzindo
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uma formação fragmentada e focada na organização curricular disciplinar,
ainda centrada em especialidades, com valorização do saber técnico, tendo o
hospital como cenário predominante da prática, com ênfase em práticas de
saúde procedimentos-centrada, não situando a corresponsabilidade usuário,
profissional, gestor do SUS e sociedade para a mudança do modelo de saúde
(ASSIS et al., 2007; MERHY, 2002).

A formação dos profissionais de saúde, apoiada no modelo flexneriano,
e a frágil organização de uma política de Educação Permanente para os profis-
sionais do SUS têm se constituído em um dos maiores entraves para sua qua-
lificação e vinculação ao sistema, dentro de uma lógica pautada na integração
de saberes e práticas integrais e humanizadas.

Nesse sentido, a Portaria 198, retraduzida por Ceccim e Feuerwerker
(2004a), introduz o conceito de quadrilátero da formação para a área da
saúde: ensino, gestão, atenção e controle social. Os autores argumentam
que a imagem do quadrilátero da formação possibilitaria a construção e
organização de uma gestão da educação na saúde com o redimensionamento
da imagem dos serviços e a valorização da troca de saberes e diálogos entre
os diferentes segmentos da sociedade.

Ao demarcar a integralidade como um dos princípios do SUS,
orientadores da formação em saúde, é preciso que a produção do cuidado
esteja impregnada com as mais variadas formas de pensar e agir em saúde,
associando ações promocionais, preventivas e curativas, despolarizando as pos-
sibilidades terapêuticas para dar conta das demandas das pessoas, no atendi-
mento às necessidades de saúde individuais e coletivas (SANTOS; ASSIS, 2006).

Esse contexto permite-nos perceber que as dificuldades na articulação
para propiciar uma política efetiva de educação permanente passa pelo
aprofundamento crítico, com componentes ideológicos e políticos que en-
volvem a concepção de práticas em saúde e como o trabalho é produzido no
ato de cuidar das pessoas na rede SUS. Além disso, devido à falta de uma
vinculação do trabalhador ao sistema municipal, a gestão teria maior difi-
culdade em propor mudanças no modelo de atenção e, em consequência,
no processo de trabalho. Consequentemente, as práticas e produção de ser-
viços de saúde, desenvolvidas no âmbito do SUS, estariam comprometidas,
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muitas vezes, pela falta de qualificação, motivação e envolvimento dos pro-
fissionais.

1.5 RESOLUBILIDADE: UMA UTOPIA A SER PERSEGUIDA NO

CUIDADO EM SAÚDE

A proposta do SUS vem com a tentativa de construir um sistema sob
novas bases e critérios que vise dar respostas mais efetivas para a população.
Por conseguinte, o PSF, enquanto estratégia reorientadora da mudança de
modelo pode ser o principal mecanismo para viabilizar tais mudanças. Para
tanto, as ações e serviços devem integrar uma rede regionalizada e integrada
segundo a complexidade da atenção.

Dessa forma, quando organizada de maneira adequada, seguindo as
normas e diretrizes do SUS, a população terá respostas para suas necessida-
des de atenção, ao mesmo tempo em que haverá maior racionalidade para
os investimentos em saúde, por meio da regulação do sistema de referência
e contrarreferência. Esta é a aposta feita pelo SUS, a qual o PSF tenta mate-
rializar no plano da atenção básica. A despeito de inscrita nas diretrizes do
SUS, sua efetivação depende de mudanças no plano da organização do pro-
cesso de trabalho, o que incide também sobre os fluxos assistenciais dentro
da rede de serviços.

Nesse sentido, a referência e contra-referência estariam associadas à ques-
tão da atenção à saúde, de acordo com o grau de necessidade que cada usuário
precisa, com base no nível de complexidade da rede. Ou seja, oferecer atenção
integral à saúde das pessoas, dentro das atribuições estabelecidas em cada ní-
vel, com um fluxo ordenado de usuários. Associamos a imagem de uma “linha
de produção do cuidado” à ideia geral de integralidade na rede, ou seja, ela
significa fluxos assistenciais seguros e tranquilos aos usuários, para o atendi-
mento a suas necessidades. A “linha do cuidado” dispara com base em um
dado projeto terapêutico, que indica os atos assistenciais necessários ao atendi-
mento do problema de saúde do usuário.

Campos (2003) faz uma provocação, dizendo que a tentativa de mu-
dança no sistema de saúde brasileiro decorre do anseio de superação do
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modelo tradicional de se prestar assistência à saúde, o qual se apresentava
esgotado e com limites de eficácia e eficiência, ou seja, com baixo impacto e
custos elevados.

Neste sentido, observamos, no plano mais geral, que as desigualdades
sociais em nosso país, nos aspectos econômicos, sociais, demográficos, cultu-
rais e epidemiológicos, têm interferido no processo saúde-doença, gerando
mudanças no padrão de qualidade de vida da população. Estes aspectos con-
tribuem para uma alta demanda dos serviços de saúde, que se deparam, em
geral, com baixa oferta de serviços, ou mesmo processos de trabalho centrados
no núcleo especializado dos profissionais, o que restringe a capacidade de
respostas aos problemas de saúde. Forma-se, assim, uma crônica demanda
reprimida, ou seja, a pessoa tem algum tipo de acesso aos serviços de saúde,
mas sua resolubilidade é limitada.

Ao enfatizar os conceitos estruturantes para conseguir um novo modelo
para o SUS, Campos (2003, p. 109) afirma que “[...] não há um único mode-
lo ideal para todo o SUS, superior em todos os aspectos a outras formas de
organizar a atenção”. Ou seja, a ABS precisa estar inserida em um nível funcio-
nal e resolutivo, com redes integradas de serviços, trabalhando com suporte
científico-tecnológico que seja capaz de responder em média a 80% dos proble-
mas de saúde das pessoas.

No entanto, Cecílio (1997) discute de forma bastante instigante que o
acesso aos serviços especializados é bastante difícil e a demora, geralmente,
resulta em desistência por parte do usuário da consulta agendada. O número
de consultas em especialidades é insuficiente para atender as necessidades das
pessoas que usam o sistema. Agrega-se a isto, muitas vezes, a baixa resolubilidade
da rede básica, acarretando sobrecarga para os serviços especializados. Este
usuário teria que montar seu cardápio de serviços por sua conta e risco, bus-
cando, onde for possível, o atendimento que precisa, independente do nível
de complexidade e serviços ofertados. Por exemplo, é muito difícil conseguir
acesso às cirurgias eletivas, independente da “porta de entrada” que esteja sendo
usada pelo usuário (CECÍLIO, 1997). Não temos aqui a intenção de diminuir
os avanços do sistema de saúde, especificamente a ABS, desde a implantação do
PSF, mas, de forma geral, a integralidade da atenção à saúde não tem sido
praticada em sua essência e, dessa forma, não resolve efetivamente os problemas
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de saúde dos usuários. Ou seja, não tem promovido resolubilidade em sua
plenitude.

A baixa resolubilidade é reforçada, sobretudo, pelo exercício hegemônico
de um cuidado centrado no ato prescritivo e na produção de procedimentos,
em ação substitutiva por uma prática que valorize os campos de saberes
interdisciplinares, em relação entre si e com o usuário. Atualmente, as práticas
não conduzem à autonomia, que em nosso entendimento seria a capacidade
de o usuário andar a vida com seus próprios recursos, ou seja, quanto mais
autônomo, menos dependente dos serviços. Isto só acontece se o usuário acio-
nar dentro de si a potência de produção de vida, o que ocorre quando os servi-
ços têm dispositivos de cuidado que produzem uma subjetividade desejante de
vida no usuário. Este é o grande desafio da resolubilidade: produzir autono-
mia no usuário.

Outro aspecto importante é a rotatividade com que o usuário utiliza o
serviço. Conforme analisam Santos e Assis (2006), nem sempre tem sido ga-
rantido o tratamento completo do usuário, o que gera a necessidade deste
retornar à unidade. Nesse sentido, pode criar um ciclo vicioso, no qual a baixa
resolubilidade acaba por gerar a permanência dos usuários por muito tempo
no serviço, e nem assim se garante que irão solucionar seus problemas ou pelo
menos tentar.

Diante desse contexto, criou-se nos serviços de saúde, entre trabalhado-
res e usuários, um imaginário que faz uma ilusória associação entre qualidade
na assistência e insumos, exames, medicamentos e consultas especializadas.
Assim, discussões sobre a resolubilidade vêm sendo travadas no interior das
políticas públicas, considerando-a necessária para a melhoria da qualidade dos
serviços e a concretização de um cuidado em saúde compartilhado, prazeroso
e resolutivo.

Mas, afinal, o que seria resolubilidade? Santos e Assis (2006) concebem a
resolubilidade como uma resposta ao problema de saúde, de forma a garantir
ao usuário o acesso ao atendimento com acolhimento, vínculo e
responsabilização, com vistas à produção de um cuidado integral. Seria, por-
tanto, uma utopia a ser perseguida na prática.
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Quadro 1. Dimensões de análise da produção do cuidado em saúde

Fonte: Baseado em Assis, Villa, Nascimento (2003); Assis e outros (2007); Campos (2003);
Franco e Magalhães Júnior (2003); Santos e outros (2007); Santos e Assis (2006); Starfield (2004).

Dimensões de análise

Acesso aos serviços de
saúde

Acolhimento

Vínculo

Coordenação ou
Responsabilização pela
produção do cuidado

Formação Profissional
para o SUS

Resolubilidade

Definição

Envolve a localização da unidade de saúde próxima da população a
qual atende, os horários e dias em que está aberta para atender, o grau
de tolerância para consultas não-agendadas e a percepção da população
quanto à conveniência destes aspectos do acesso (STARFIELD, 2004).

Disponibilidade de recursos de saúde e capacidade da rede em
produzir serviços que deem respostas às necessidades traduzidas em
demandas pela população (ASSIS; VILLA; NASCIMENTO, 2003).

Ações comunicacionais, atos de receber e ouvir a população que procura
os serviços de saúde, dando respostas adequadas a cada demanda, em
todo o percurso de busca (recepção, clínica, encaminhamento externo,
retorno, remarcação e alta). (SANTOS et al., 2007).

Estreita-se com o acolhimento, ampliando os laços relacionais,
desenvolvendo afetos e potencializando o processo terapêutico
(SANTOS; ASSIS, 2006).

Pressupõe “[...] alguma forma de continuidade, seja por parte do
atendimento pelo mesmo profissional, seja por meio de prontuários
médicos, ou ambos, além do reconhecimento de problemas anteriores e
novos. Inclui ainda o encaminhamento e acompanhamento do atendimento
em outros serviços especializados” (STARFIELD, 2004, p. 63).

Indica o espaço de relações e de responsabilização na ação de cuidar
das pessoas, em um movimento voltado para a ampliação do ato
terapêutico, valorizando as singularidades de cada usuário do serviço
(CAMPOS, 2003).

Significa compreender a atenção básica como área que requer formação
específica e capacitação da equipe de saúde para desempenhar suas funções
na produção do cuidado em saúde. A formação profissional é considerada
fundamental, articulada ao processo de educação permanente dos
profissionais que atuam na Estratégia Saúde da Família. Busca-se a
reorientação do modelo de atenção que exige transformações importantes
no processo de formação e no trabalho dos agentes envolvidos.

Resposta às demandas de acordo com as necessidades individuais e
coletivas, seja na “porta de entrada”, seja nos outros níveis de
complexidade do sistema.
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2 DIMENSÕES METODOLÓGICAS

Trata-se de um estudo de avaliação de serviços de saúde com abordagem
quanti-qualitativa. Este tipo de abordagem é adequado às avaliações de pro-
gramas de saúde, no caso em foco o Programa Saúde da Família, pois, sendo a
avaliação um processo que envolve os mais diferentes atores, a quebra do
paradigma das abordagens avaliativas tradicionalmente quantitativas se faz
necessária, para que possamos ter acesso à totalidade do processo.

Deslandes e Assis (2002) reconhecem a importância da interação
metodológica entre as abordagens quantitativas e qualitativas para pesquisar e
construir o complexo objeto saúde-doença-atenção. O quantitativo e qualita-
tivo traduzem, cada qual a sua maneira, as articulações entre o singular, o
individual e o coletivo, presentes nos processo de saúde-doença.

Complementam Minayo, Assis e Souza (2005) que a avaliação não é um
evento isolado, mas sim um processo que integra avaliadores e avaliados na
busca do comprometimento e do aperfeiçoamento dos indivíduos, grupos,
programas e instituições.

Os cenários empíricos foram municípios componentes do Programa de
Expansão e Consolidação do Saúde da Família (PROESF) no interior do Esta-
do da Bahia, que ocupam lugar estratégico na organização de redes de atenção à
saúde, sendo considerados de referência para serviços de média e/ou alta com-
plexidade nas diversas linhas do cuidado. Foram escolhidos dois municípios
populosos do interior do Estado, um na Região Sudoeste e outro no Recôncavo
(Região Centro-Leste), que se constituem nos maiores parques tecnológicos
disponíveis de saúde pública; e mais dois municípios de médio porte, localizados
estrategicamente nas macrorregiões nordeste e sudoeste.

Para a coleta de dados, foi utilizado um instrumento componente do
Primary Care Assessment Toll (PCAT), formulado e validado para avaliar os as-
pectos críticos da atenção primária em países industrializados, desenvolvido na
Universidade de Johns Hopkins (STARFIELD, 2004). Este instrumento foi
adaptado e validado para o Brasil por Macinko, Almeida e Oliveira (2003) em
Petropólis (RJ) e adaptado por Assis e outros (2009), para avaliar a produção do
cuidado no PSF, com extinção das escalas de avaliação, reformulação de ques-
tões relacionadas ao PSF e incorporação de algumas questões qualitativas.
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Na abordagem quantitativa, os participantes do estudo foram constituí-
dos por três grupos de informantes: dirigentes do SUS (informante-chave),
trabalhadores de saúde e usuários do SUS.

O tamanho da amostra do grupo de trabalhadores de saúde foi definido
com base numa amostragem aleatória simples sem reposição, considerando a
proporção de trabalhadores de saúde de cada município, admitindo-se um
erro máximo de 1% entre a proporção encontrada na amostra e a verdadeira
proporção populacional, e nível de significância de 5%. O valor encontrado
foi distribuído proporcionalmente entre as categorias funcionais. Com os ajus-
tes necessários, a amostra para o município da Região Centro-Leste foi cons-
tituída de 60 pessoas; já nos Municípios da Região Sudoeste, em um deles
foram 71 os entrevistados e no outro os participantes foram 56.

Para o grupo de usuários, o tamanho da amostra também foi do tipo
aleatória simples, sem reposição, considerando a população estimada para 2008
e a cobertura do Programa Saúde da Família de cada município, admitindo-se
um erro máximo de 5% entre a proporção encontrada na amostra e a verda-
deira proporção populacional, e nível de significância de 5%. A amostra final
para o município da Região Centro-Leste foi constituída de 257 usuários;
para os Municípios da Região Sudoeste, em um deles participaram 277 usuá-
rios e no outro 47 usuários.

Em relação ao grupo de dirigentes, a amostra foi intencional, com a
escolha das representações que atuavam na gestão municipal e que tivessem
uma articulação com a ABS e o PSF.

A coleta de dados quantitativa foi realizada em sete municípios, de acor-
do com os instrumentos de coleta de dados (Apêndices A, B e C). No entanto,
neste livro, estão sendo apresentados alguns resultados da pesquisa de três
municípios, mediante o recorte de variáveis, detalhadas em forma de gráficos
e tabelas, evidenciando uma análise transversal de frequências relativas e abso-
lutas. Ou seja, os instrumentos que constituem o apêndice retratam todo o
estudo realizado e não apenas os dados ora apresentados.

Nesta produção apresentamos a análise qualitativa de um cenário da
pesquisa da Região Nordeste, que tomou como espaço empírico de análise
duas unidades de saúde da família, totalizando 21 entrevistados: 10 trabalha-
dores de saúde; 5 usuários e 6 dirigentes do SUS. Utilizamos como técnicas de
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coleta de dados entrevistas e observações das práticas, que duraram 32 horas e
foram registradas em diário de campo.

A análise dos dados foi orientada pelo método de análise de conteúdo
temático exposto em Minayo (2000).

A pesquisa foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa
da UEFS, que avaliou sua pertinência, os objetivos da pesquisa e os riscos e/ou
benefícios a que estão vulneráveis os participantes da investigação.

REFERÊNCIAS

ABREU DE JESUS, W.L.; ASSIS, M.M.A. Revisão sistemática sobre o conceito
de acesso nos serviços de saúde: contribuições do planejamento. Ciência & Saúde
Coletiva, Rio de Janeiro, v. 15, n. 1, p. 161-170, 2010.

ASSIS, M.M.A. As formas de produção dos serviços de saúde: o público e privado.
1998. 313 f. Tese (Doutorado em Enfermagem) - Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 1998.

ASSIS, M.M.A.; VILLA, T.C.S; NASCIMENTO, M.A.A. Acesso aos serviços de
saúde: uma possibilidade a ser construída na prática. Ciência & Saúde Coletiva,
Rio de Janeiro, v. 8, n. 3, p. 815-823, 2003.

ASSIS, M.M.A. et al. Atenção primária à saúde e sua articulação com a estratégia
saúde da família: construção política, metodológica e prática. Revista APS, Juiz de
Fora, MG, v. 10, n. 2, p. 189-199, jul./dez. 2007.

ASSIS, M.M.A et al. Formulários (dirigentes SUS, trabalhadores e usuários) para
avaliação da produção do cuidado no Programa Saúde da Família. Feira de
Santana: UEFS, 2009. (Digitado).

BAREMBLITT, G. Compêndio de análise institucional e outras correntes. 2. ed.
Rio de Janeiro: Rosa dos Ventos, 1994.

BERLINGUER, G. Medicina e política. São Paulo: Hucitec, 1978.

BRASIL. Ministério da Educação. CNE/CES. Resolução CNE/CES/MEC n. 4,
de 7 de novembro de 2001. Institui Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de
Graduação em Medicina. Brasília, 2001.



35

BRASIL. Portaria nº 648, de 28 de março de 2006. Aprova a Política Nacional de
Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da
Atenção Básica para o Programa Saúde da Família (PSF) e o Programa Agentes
Comunitários de Saúde (PACS). Brasília, 2006.

BRASIL. Ministério da Educação. Diretrizes Curriculares para os Cursos de
Graduação Superior. Brasília, 2001. Disponível em: <http://www.mec.br/sesu/
diretriz.htm%20>. Acesso em: 25 set. 2007.

CAMPOS, G.W. de S. Considerações sobre a arte e a ciência da mudança:
revolução das coisas e reforma das pessoas: o caso da saúde. In: CECÍLIO, L.C. de
(Org.). Inventando a mudança na saúde. São Paulo: Hucitec, 1994. p. 29-88.

CAMPOS, G.W. de S. Saúde Paidéia. São Paulo: Hucitec, 2003.

CAMPOS, R.T.O.; CAMPOS, G.W.S. Co-construção de autonomia: o sujeito em
questão. In: CAMPOS, G.W. de S. et al. Tratado de Saúde Coletiva. São Paulo:
Hucitec; Rio de Janeiro: Fiocruz, 2006. p. 669-688.

CECCIM, R.B; FEUERWERKER, L.C.M. O quadrilátero da formação para área
de saúde: ensino, gestão, atenção e controle social. Physis, Rio de Janeiro, v. 14,
n. 1, p. 41-65, 2004a.

CECCIM, R.B; FEUERWERKER, L.C.M. Mudança na graduação dos
profissionais de saúde sob o eixo da Integralidade. Cadernos de Saúde Pública,
Rio de Janeiro, v. 20, n. 5, p. 1400-1410, 2004b.

CECÍLIO, L.C.O. Modelos tecnoassistenciais em saúde: da pirâmide ao círculo,
uma possibilidade a ser explorada. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro,
v. 13, n. 13, p. 469-478, jul./set. 1997.

CIUFFO, R.S; RIBEIRO, V.M.B. Sistema Único de Saúde e a formação dos
médicos: um diálogo possível? Interface-Comunic, Saúde, Educ., Botocatu, SP,
v. 12, n. 14, p. 11-20, 2008.

DESLANDES, S.F.; ASSIS, S.G. Abordagens quantitativa e qualitativa em saúde:
o diálogo das diferenças. In: MYNAIO, M.C.S.; DESLANDES, S.F. (Orgs.).
Caminhos do pensamento. Epistemologia e método. Rio de Janeiro: Fiocruz,
2002. p. 195-221.

FERNANDES, F. Dicionário de sinônimos e antônimos da língua portuguesa.
São Paulo: Globo, 2005.



36

FEUERWERKER, L.M. A formação profissional em saúde coletiva: dilemas e
desafios. Saude e Sociedade, São Paulo, v. 4, n. 1-2, p. 147-152, 1995.

FEUERWERKER, L.M. Além do discurso de mudança na educação médica:
processos e resultados. São Paulo: Hucitec, 2002.

FRANCO, T.B. Produção do cuidado e produção pedagógica: integração de
cenários do sistema de saúde no Brasil. Interface – Comunic, Saúde, Educ.,
Botucatu, SP, v. 11, n. 23, p. 427-38, 2007.

FRANCO, T.B.; BUENO, W.S.; MERHY, E.E. O acolhimento e os processos de
trabalho em saúde: o caso de Betim/MG. Cadernos de Saúde Pública, Rio de
Janeiro, v. 15, n. 2, p. 345-353, abr./jun. 1999.

FRANCO, T.B.; BUENO, W.S.; MERHY, E.E. O acolhimento e os processos de
trabalho em saúde: o caso de Betim (MG). In: MERHY, E.E. et al. (Org.).
O trabalho em saúde: olhando e experenciando o SUS no cotidiano. São Paulo:
Hucitec, 2003. p. 37-54.

FRANCO, T.B.; MAGALHÃES JÚNIOR, H. Integralidade na assistência à saúde:
a organização das linhas do cuidado. In: MERHY, E.E. et al. Trabalho em Saúde:
olhando e experienciando o SUS no cotidiano. 3. ed. São Paulo: Hucitec, 2003.
p. 125-133.

GIOVANELLA L.; FLEURY, S. Universalidade da atenção à saúde: acesso como
categoria de análise. In: EIBENSCHUTZ, C. (Org.). Política de Saúde: o público
e o privado. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 1996. p.177-198.

GOMES, M.C.P.A.; PINHEIRO, R. Acolhimento e vínculo: práticas de
integralidade na gestão do cuidado em saúde em grandes centros urbanos. Interface
- Comunic., Saúde, Educ., Botucatu, SP, v. 9, n. 17, p. 287-301, 2005.

MACINKO, J; ALMEIDA, C; OLIVEIRA, E. Avaliação das características
organizacionais dos serviços de atenção básica em Petrópolis: teste de uma
metodologia. Saúde em Debate, Rio de Janeiro, v. 27, n. 65, p. 243-256, 2003.

MATTOS, R.A. Os sentidos da integralidade: algumas reflexões acerca de valores
que merecem ser defendidos. In: PINHEIRO, R.; MATTOS, R.A. (Orgs.). Os
sentidos da integralidade na atenção e no cuidado à saúde. Rio de Janeiro:
Abrasco, 2001. p. 39-64.

MENDES, E.V. (Org.). Distrito Sanitário: o processo social de mudanças das
práticas sanitárias no SUS. 2. ed. São Paulo: Hucitec, 1994.



37

MERHY, E.E. Em busca do tempo perdido: a micropolítica do trabalho vivo em
saúde. In: MERHY, E.E.; ONOCKO, R. (Orgs.). Agir em saúde um desafio para
o público. São Paulo: Hucitec, 1997. p. 71-112.

MERHY, E.E. Saúde a cartografia do trabalho vivo. São Paulo: Hucitec, 2002.

MERHY, E.E; FRANCO; T.B. Por uma composição técnica do trabalho em saúde
centrado no campo relacional e nas tecnologias leves: apontando mudanças para os
modelos tecnoassistenciais. Saúde em Debate, Rio de Janeiro, v. 27, n. 65, p. 316-
323, set./dez. 2003.

MINAYO, M.C.de S. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde.
3. ed. São Paulo: Hucitec, 2000.

MINAYO, M.C.; ASSIS, S.G.; SOUZA, E.R. (Orgs.). Avaliação por triangulação
de métodos: abordagens de programas sociais. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2005.

RODRIGUES, A.A.A.O; ASSIS, M.M.A. Oferta e demanda na atenção à saúde
bucal: o processo de trabalho no Programa Saúde da Família em Alagoinhas - BA.
Revista Baiana de Saúde Pública, Salvador, v. 29, n. 2, p. 273-285, 2005.

SANTOS, A.M.; ASSIS, M.M.A. Da fragmentação à integralidade: construindo e
(des)construindo a prática da saúde bucal no Programa Saúde da Família de
Alagoinhas - BA. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 11, n. 1, p. 53-61,
2006.

SANTOS, A.M. et al. Linhas de tensões no processo de acolhimento das equipes de
saúde bucal do Programa Saúde da Família: o caso de Alagoinhas, Bahia, Brasil.
Cadernos Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 23, n. 1, p. 75-85, 2007.

SILVA JUNIOR, A.G. Modelos tecnoassistenciais em saúde: o debate no campo as
saúde coletiva. 2. ed. São Paulo: Hucitec, 2006.

SILVA JÚNIOR, A.G. da; MASCARENHAS, M.T.M. Avaliação da atenção básica
em saúde sob a ótica da integralidade. Aspectos conceituais e metodológicos. In:
PINHEIRO, R.; MATTOS, R.A. de (Orgs.). Cuidado. As fronteiras da
integralidade. São Paulo; Rio de Janeiro: Hucitec, 2004. p. 241-257.

SCHIMITH, M.D.; LIMA, M.A.D.S. Acolhimento e vínculo em uma equipe do
Programa Saúde da Família. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 20,
n. 6, p. 1478-1494, nov./dez. 2004.

SOLLA, J.J.P. Acolhimento no sistema municipal de saúde. Revista Brasileira de
Saúde Materno Infantil, Recife, v. 5, n. 4, p. 493-530, out./dez. 2005.



38

STARFIELD, B. Atenção primária. Equilíbrio entre necessidades de saúde,
serviços e tecnologia. 2. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2004.

TEIXEIRA, C.F. A mudança do modelo de atenção à saúde no SUS: desatando
nós, criando laços. Saúde em Debate, Rio de Janeiro, v. 27, n. 65, p. 257-277,
set./dez. 2003.


