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Resumo 

COMO AVANÇAR NA HUMANIZAÇÃO DO CUIDADO OFERECIDO POR UMA 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE? Uma Pesquisa Implicada 

 

O estudo relata e analisa uma pesquisa-intervenção que realizei em uma 

unidade de saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Campinas, onde atuo como 

apoiadora distrital. O empírico da tese começou em dezembro de 2008, com um 

pedido para que eu, como apoiadora, trabalhasse a “comunicação” na equipe. A 

intervenção, visando a atender tal demanda, cumpriu duas etapas principais. Na 

primeira, foram realizadas quatro “oficinas de comunicação”, envolvendo 69 

funcionários da unidade. A partir das oficinas, foram mantidos encontros com os 

trabalhadores, escolhidos pelos grupos como facilitadores da comunicação, para 

trabalhar sobre o material produzido e viabilizar as propostas de solução por eles 

apresentadas. O trabalho transcorreu durante os seis meses seguintes, tendo como 

momentos fortes as reuniões gerais mensais para as quais todos os funcionários 

eram convidados, com suas agendas liberadas e a unidade trabalhando com um 

plantão de atendimento para os usuários que lá aparecerem. Foi um período de 

intensa conversão entre os trabalhadores e busca de reconstrução de relações e 

modos de se produzir o cuidado. A segunda etapa constituiu-se de “oficina de 

humanização”, preparada a partir de entrevistas com os trabalhadores e a gestora 

da unidade de saúde, sobre seu entendimento a respeito da humanização e de sua 

avaliação sobre o cuidado oferecido pela unidade de saúde. 

O desafio metodológico foi transitar da função institucional que exerço a partir 

de marcado lugar de poder, autoridade e de “exterioridade” em relação à equipe de 

trabalhadores, para uma inserção mais íntima e “interna” às suas relações 

micropolíticas, tentando produzir, com eles, reflexões e ações voltadas para a 

humanização das relações que regem seu cotidiano e, ao mesmo tempo, das 

relações que estabelecem com os usuários na produção do cuidado. Uma pesquisa 

implicada, portanto, porque tive que lidar, o tempo todo, com a tensa relação entre 

minha localização na hierarquia das relações de autoridade formal da organização - 

e a racionalidade, interesses e tempo que lhe são próprios -, com a dinâmica e modo 

de funcionamentos da equipe. O estudo apresenta e problematiza o nada simples 

movimento de interiorização/exteriorização em relação ao campo micropolítico que 



 

 

 

 

foi sendo investigado, modificado e produzido, em intenso compartilhamento com os 

trabalhadores. Na tradição inaugurada pela pesquisa-ação e consolidada no campo 

da sociologia reflexiva, em particular nos escritos de Alberto Melucci, tive a 

preocupação de ir produzindo, o tempo todo, um diálogo teórico com autores que, de 

modo mais ou menos direto, contribuíssem para ir clareando os caminhos abertos 

pela investigação, em particular o conhecimento que ia sendo apropriado em ato 

pelos atores organizacionais, modificando suas relações e os modos de se produzir 

o cuidado. Uma intervenção que produzisse, ao mesmo tempo, o “objeto” e a teoria 

para pensar o “objeto” que estava sendo produzido. 

A tese foi a configuração da construção de um mapa. O mapa é composto por 

meridianos e paralelos que se cruzam o tempo todo e vão reconstruindo o caminho 

das minhas intervenções, sempre em diálogo com autores que contribuíam para 

uma melhor compreensão dos problemas práticos que ia enfrentando. Os 

meridianos produzem a “verticalidade” do mapa, delimitando “campos de 

observação e/ou reflexão”, recortes-referência, sempre atravessados pelos 

paralelos que vão produzindo a sua “horizontalidade”. Os meridianos surgem com a 

intervenção, são produzidos nela, sendo irregulares no seu tamanho e configuração. 

Três são os meridianos que compõem o mapa: 1- minha construção como sujeito 

epistêmico: apoiadora pesquisadora; 2- o CS da intervenção: cenário de sofrimento 

e conflitos; 3- a intervenção. Os três meridianos são atravessados por cinco 

paralelos: reflexões metodológicas; reflexões teóricas sobre o problema da 

pesquisa; reflexões sobre o cuidado; reflexões sobre a gestão e reflexões sobre o 

contexto. Os paralelos, apesar de preservarem sempre o mesmo enunciado nos três 

meridianos, modificam-se na especificidade de cada um deles. Estive sempre atenta 

às linhas de fuga produzidas no cruzamento dos paralelos com os meridianos, 

buscando nelas indicações sobre outros modos de pensar e fazer o que eu não 

experimentara antes. 

 

Palavras chave: Humanização do cuidado; Gestão do cuidado; Micropolítica do 

trabalho em saúde; Conflito organizacional; O trabalho de equipe em saúde. 



 

 

 

 

 Abstract 

HOW TO GO FURTHER IN THE HUMANIZATION OF THE CARE OFFERED AT A 

HEALTH BASIC CENTER? A PARTICIPATORY ACTION-RESEARCH 

 

This study describes and analyses an intervention-research that I conducted in 

one of the Health Centers of the Municipal Health Secretariat of Campinas, Brazil, 

where I work as a district supporter. The empirical phase of the thesis began in 

December 2008 after I was asked to work on the “communication” in the team.  The 

intervention took two main steps, aiming at reaching that goal. First there were four 

“communication workshops”, which involved  69 employees of the unit. After the 

workshops meetings were held with the employees chosen as communication 

facilitators by the groups to work on the material produced and to manage the 

proposals for solving the problems that were presented. The work went on for the 

following six months and the highlights were the monthly general meetings. All the 

employees were invited for the meetings, their agendas were cleared and the unit 

had a group on duty just in case a patient might need it.  That was a period when the 

workers proved intensive changes while searching for the reconstruction of 

relationships and ways of care.   The second step consisted of “humanization 

workshops” based on interviews with the workers and the manager  at the Health 

Center about the humanization and their evaluation about the care  offered at the 

Heath Center. 

The methodological challenge was to move from my institutional role of power, 

authority and “externality” regarding the team of workers to a closer and inner 

insertion of micro political relationships, trying with them to bring up reflections and 

actions upon the humanization of their daily relationships and, at the same time, of 

their relationships with the patients as far as care is concerned.  Therefore this was a 

participatory action-research, because during all the time I had to deal with the tense 

relationship between my position in the hierarchy of the formal authority of the 

organization and the rationality, interests and timing of the research itself as well as 

with the team‟s dynamics and ways of working.  The study presents and discusses 

the complex movement of internalization/externalization concerning the micro 

political field, which was investigated, modified and produced intensely together with 

the workers. Based on the tradition started by the action-research and consolidated 



 

 

 

 

in the reflexive sociology, especially in Alberto Melucci‟s writings, I was during all the 

time concerned with the production of a theoretical dialog with the authors that could 

in a more or less direct way contribute to clear the paths opened by investigation and 

especially by the knowledge gotten by the organizational actors who were modifying 

the relationships and approaches of providing care. I was concerned with an 

intervention that could provide at the same time the “object” and the theory to think 

over the “object” that was being produced. 

The thesis was the setting up of a map. The map consists of meridians and 

parallels that intersect all the time while rebuilding my interventions always keeping 

the dialog with the authors that contributed for a clearer understanding of the practical 

problems I faced. The meridians make the “verticality” of the map and define the 

“fields of observation and/or reflection”, as reference clippings. They are crossed by 

the parallels that make the “horizontality”. The meridians come up by means of the 

intervention in which they are produced and they are irregular regarding size and 

configuration. There are three meridians in the map: 1- my construction as epistemic 

subject: from being a supporter to being a researcher; 2- The Health Center of the 

intervention: a scenery of suffering and conflicts; 3- the intervention. The three 

meridians are crossed by five parallels: methodological reflections; theoretical 

reflections upon the problem  of the research; reflections upon the care; reflections 

upon management and reflections upon the context. Though the parallels always 

preserve the same statement in the three meridians, they are different according to 

each respective specificity.  I have always paid close attention to any vanishing line at 

each intersection of meridians and parallels in search for clues leading to other ways 

of thinking and doing which I had never experienced before.  

 

Key words: humanization of care; management of care; micro politics of work on 

health; organizational conflict; team work on health.
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Introdução 
 

Meu encontro com Cecilio aconteceu ao final de 2005. Era o início do 

Programa de Educação Permanente para Coordenadores de Unidades Básicas de 

Saúde do município e fui uma das apoiadoras institucionais designadas para 

acompanhar o trabalho. Apoiadores institucionais são profissionais que ajudam na 

gestão e organização dos processos de trabalho (Campos, 2000, p.186). Pedi ajuda 

para realização do doutorado e para minha surpresa ele falou: “Estou saindo da 

UNICAMP, quer vir comigo para UNIFESP”? Foi um dia de festa para mim, 

começava ali uma das jornadas mais interessantes pelas quais passei. 

Como farmacêutica sanitarista trabalho há vinte anos na Secretaria Municipal 

de Saúde de Campinas, tendo ocupado nesse período vários cargos de 

gestão.Trabalho também como docente da Faculdade de Farmácia na PUC-

Campinas, dando aulas de Políticas de Saúde e de Gestão. Desde sempre tive 

militância política, especialmente na saúde, fazendo parte de minha vida a 

construção do Sistema Único de Saúde (SUS) como sistema universal, com 

equidade e integralidade. 

Em Campinas temos profissionais de várias categorias que ocupam o cargo 

denominado de apoiadores institucionais, assim definidos: 

[...] nem assessor, nem consultor ou supervisor, denominações 
sugeridas pela Teoria Geral da Administração para papéis 
semelhantes de pessoas que trabalham com alguma forma de apoio 
às organizações, estes profissionais não se reportam apenas ao 
núcleo governante, mas desempenham funções nas equipes, 
ajudando-as na gestão e organização de processos de trabalho 
(CAMPOS, 2000, p.186-7). 

 
Desde 2006 sou apoiadora em um distrito da cidade, exercendo atividades de 

núcleo na assistência farmacêutica e de campo 
(CAMPOS, 1997a), apoiando as 

unidades de saúde nas questões relacionadas à saúde pública. 

Neste município houve forte influência do modelo tecno-assistencial “em 

defesa da vida”, formulado pelo grupo que trabalhava no Laboratório de 

Planejamento e Administração (LAPA) da Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP). A maioria de nós teve a oportunidade de participar de cursos, testar 

modelos, desenvolver pesquisas orientadas por esse grupo, além de acesso fácil ao 

material produzido, o que formou, nesse município, uma massa crítica de 
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trabalhadores do SUS, comprometida com os ideais da Reforma Sanitária. 

Ao descrever o modelo tecno-assistencial “em defesa da vida”, Cecilio afirma 

que adotá-lo  

[...] pressupõe a garantia do acesso dos cidadãos a todo o 
desenvolvimento tecnológico hoje à disposição da humanidade, para 
prolongar e melhorar a qualidade de vida das pessoas; o 
desenvolvimento de uma consciência sanitária que contribua para 
que os homens e mulheres possam caminhar no sentido de 
reconhecer e lutar por suas necessidades mais legítimas; o 
desenvolvimento de formas criativas e eficazes de controle dos 
cidadãos sobre o Estado, no sentido de que o mesmo possa ser um 

dos espaços para construção de uma vida melhor para todos (2006, 
p.26). 

 
Nesta tese, aceito a provocação que Campos (2006) faz quando nos desafia 

a acreditar que um processo de mudança sempre pode começar “aqui e agora”. 

Prestando atenção, é possível ver que esta é uma era de mudanças e cada 

vez mais rápidas. O volume de informações circulantes após a popularização da 

internet impede que as coisas se acomodem e vivemos muitas transformações ao 

mesmo tempo. Desde as climáticas (quem imaginaria a emergência do efeito estufa 

em tal dimensão já nos dias de hoje?), até as políticas (como a vitória de Barack 

Obama nos EUA, de Dilma Rousseff no Brasil), entre tantas, só para citar alguns 

exemplos. 

A questão que se coloca é: mudança para onde? Tomando o exemplo citado, 

a humanidade continuará acelerando a máquina que nos leva ao caos climático de 

destruição da terra, manifestado nas tragédias das enchentes e das transformações 

de áreas de floresta em desertos, ou é possível dar outro rumo às mudanças?  

Ainda sobre as mudanças, Campos coloca no texto citado: 

Aprendemos que a ocorrência de grandes transformações depende 
sempre de pelo menos dois elementos: do desejo, da vontade 
desesperada de alterar o status quo, de uma dimensão subjetiva, 
portanto; e também do domínio de uma certa ciência, de um projeto 
conscientemente construído, uma vertente, inapelavelmente 

vinculada ao exercício da razão (2006, p.30). 

 

Muito do que me move está ligado ao contexto em que vivemos. Há uma 

diferença importante em curso para nós construtores do SUS. Ao longo do tempo vai 

se trocando a possibilidade de ir forçando a reforma do Estado Brasileiro como um 

Estado mais includente, responsável por saúde e educação como prioridades de 

primeira grandeza, como sonhamos na criação do Sistema Único de Saúde, pelo 
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caminho fácil da entrega da gestão dos serviços para Organizações Sociais - OS e 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, as OSCIPs.1 

Essa preocupação é antiga. Cecilio coloca que  

[...] boa parte da argumentação usada para defender a necessidade 
de criação de regimes jurídicos que tirem os hospitais da gestão 
governamental direta, repousa na crítica à falência do modelo 
burocrático-estatal, com todas as mazelas por demais conhecidas, 
em particular sua baixa eficácia e eficiência e a dificuldade de 

controle dos usuários(1997, p.296). 

 

E relata que “o trabalho do LAPA, na área de gestão hospitalar, partindo desta 

mesma crítica, tem se pautado exatamente pela investigação da possibilidade de 

invenção da mudança na área estatal” (CECILIO, 1997, p.296). 

Em nível local, no ano de 2008, pela primeira vez na história do SUS 

Campinas, a administração municipal entrega um dos serviços do sistema, o 

Hospital Ouro Verde, à gestão de uma entidade privada, estabelecendo com ela um 

convênio de co-gestão, modelo questionado por muitos que defendem o SUS como 

política pública. Sendo aprovado no Conselho Municipal de Saúde com o argumento 

de que seria uma alternativa provisória, por dois anos, até que se tivesse tempo para 

encontrar outras saídas. Porém, apesar do argumento da “provisoriedade” nenhuma 

construção foi feita nesses dois anos para encontrar saída para gestão pública do 

hospital. Em 2010, com o vencimento do contrato, a administração apresenta 

novamente a proposta para que o Conselho Municipal de Saúde aprovasse a 

renovação do contrato com a OS. 

Uma grande revolta se instalou no Conselho. Muitas discussões ocorreram, até 

que em votação histórica, o Conselho Municipal de Saúde de Campinas rejeitou a 

continuidade do contrato e aprovou que o referido Hospital Ouro Verde voltasse à 

gestão da Secretaria Municipal de Saúde, sem intervenientes privados. Para viabilizar 

a transição, o Conselho indicou uma Comissão de estudos que elaborou a proposta de 

transformar o Hospital em uma Fundação Pública de Direito Privado. Documento 

aprovado e encaminhado pelo Conselho ao Executivo Municipal em setembro de 

2010, não obtendo dele resposta até fevereiro de 2011, momento em que termino 

essa tese. Muito pelo contrário, a ação do Executivo Municipal foi enviar para Câmara 

de vereadores um projeto de Lei para regulamentar a gestão por OSs na cidade. 

                                                 
1
 Entidades privadas criadas para gerenciar serviços de saúde do SUS, sob alegação dos limites da 

Lei de Responsabilidade Fiscal e do emperramento da máquina pública. 
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Guizardi, discute como se apresentam hoje as possibilidades e desafios da 

participação no SUS. Diz o autor: “A presença quantitativa, assegurada com o 

requisito jurídico da paridade, mesmo quando cumprida, não significa uma 

correspondência direta com a capacidade de intervenção” (2010, p.231), referindo-

se aos Conselhos Municipais de Saúde, que nem sempre têm suas deliberações 

respeitadas. 

Entender os diferentes modelos e as formas de manter a construção do SUS 

como política pública, sem intervenientes privados, é uma mola propulsora dos 

estudos que passei a desenvolver a partir de então. 

A continuidade do processo histórico de construção da saúde pública passa, 

necessariamente, pela implementação na prática de dispositivos que ampliem a 

humanização dos serviços e façam valer a razão de ser de um serviço de saúde: o 

cuidado com aqueles que o procuram com suas as necessidades de saúde. 

Necessidades entendidas aqui na perspectiva da taxonomia proposta por Cecilio 

(2001, p.113-4): de boas condições de vida; acesso às tecnologias capazes de 

melhorar e prolongar a vida; criação de vínculos e autonomia no modo de andar na 

vida. 

Com a implantação do Programa de Saúde da Família (PSF), aqui 

denominado de Paideia (CAMPOS, 2003), as unidades de saúde de Campinas 

passaram pela experiência de implantação das equipes de referência e de 

dispositivos de mudanças como colegiados gestores (CECILIO, 2010), núcleos de 

saúde coletiva (VILELA, 2005), acolhimento, desde o ano de 2001, sendo inclusive 

alguns desses aspectos, objeto de avaliação nos estudos citados. Além disso, 

historicamente dão ênfase ao controle social, com implantação de conselhos locais, 

distritais e municipal de saúde, além da construção de Conferências Municipais 

amplamente participativas. Essas vivências, somadas aos cinco anos de Educação 

Permanente, trazem, portanto, um acúmulo de experiências na linha de cultivar a 

democracia, um modelo que prima pela escuta e acolhimento dos usuários do SUS 

e  participação dos gestores e trabalhadores na construção deste processo. 

Campos aprofunda a análise dos fatores necessários à mudança. O autor destaca 

que: “Outra diretriz fundamental a esse processo de revolução permanente e progressiva, 

liga-se ao esforço para diminuir ao máximo a distância entre os que comandam, planejam 

e dirigem, e a maioria executante de ações e serviços ordenados” (2006, p.32). 
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É sobre esse alicerce que está posto este projeto de pesquisa: aproximar-se 

da equipe que executa a assistência em uma Unidade Básica de Saúde e se 

debruçar sobre as relações que ali acontecem, avançando no conhecimento do 

cuidado exercido nessa micropolítica e dos fatores que podem contribuir para o seu 

aprimoramento. É assim um estudo desenvolvido na micropolítica de uma Unidade 

Básica de Saúde. 

Nesse exercício, porém, é preciso considerar a relação dialética que se 

estabelece entre macropolítica e micropolítica. Deleuze e Guatarri iniciam o capítulo 

micropolítica de Mil Platôs falando da segmentaridade: “somos segmentarizados de 

todos os lados e em todas as direções”. E é justamente o cruzamento de todas 

essas segmentaridades que caracteriza a complexidade de uma micropolítica, pela 

intersecção entre macro (molar) e micro (molecular) políticas, sempre juntas e 

imbricadas (DELEUZE & GUATARRI, 2009b, p.83-90). Entendo aqui que não se 

pode separar a micropolítica do conjunto da macropolítica que a contém, mas antes 

é preciso identificar essas intersecções, perceber a presença do macro no micro, 

exercício que facilita a compreensão das complexas relações que se dão ali no 

ambiente de trabalho, nos milhares de encontros gestor – trabalhador, trabalhador – 

trabalhador, trabalhador - usuário, gestor - usuário, usuário-usuário e assim por 

diante. 

Não é possível pensar que macropolíticas como, o desfinanciamento do SUS, 

os limites de contratação impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, a 

morosidade da máquina pública, a perda do comando único do SUS na entrega dos 

serviços para OSs e OSCIPs, não tenham impacto nas relações que ocorrem na 

micropolítica de uma Unidade Básica de Saúde (UBS). Penso ser questionamento 

da maior importância: estaremos buscando soluções que levam à humanização do 

cuidado nos serviços oferecidos? 

Este trabalho é, sobretudo, uma busca de dar um passo à frente nas reflexões 

daquilo que pode fazer a gestão para ajudar o cuidado a acontecer nas unidades de 

saúde, apesar das dificuldades relacionadas ao tamanho da demanda, à escassez 

de recursos, à complexidade dos casos atendidos, às dificuldades políticas para 

viabilizar o SUS dentro de um Estado arcaico como o do Brasil. Todas dificuldades 

reais e de difíceis soluções, mas que serão tratadas aqui na medida em que 

influenciam os encontros que ocorrem na unidade de saúde. No trabalho é assumido 
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o desafio de enfocar o humano, as relações que acontecem na micropolítica da 

unidade de saúde e aquilo que pode contribuir para que sejam esses encontros mais 

humanizados. Longe de desconsiderar a importância das dimensões “macro” e de 

seu impacto sobre a assistência, este trabalho  propõe focar a dinâmica mesma dos 

encontros que ocorrem na UBS. O problema a ser discutido nesta tese é a 

humanização do cuidado, sendo a sua pergunta: Como avançar na humanização 

do cuidado oferecido por uma Unidade Básica de Saúde? 

Aqui é apresentado  o resultado de um processo vivido ao longo de cinco 

anos na construção desse doutorado, tendo começado no estágio probatório2,com a 

realização das disciplinas e de várias versões do projeto de pesquisa, o trabalho de 

campo realizado de dezembro de 2008 a dezembro de 2010, e a elaboração da 

tese. 

 

Objetivos 

 

Desenvolver uma pesquisa-intervenção em uma unidade de saúde, 

construindo, com sua equipe, reflexões e ações voltadas para a humanização das 

relações que regem seu cotidiano.  

                                                 
2
 Período concedido aos alunos da UNIFESP para elaboração do Projeto de Pesquisa, antes de 

realizarem a qualificação e matrícula oficial na pós-graduação. 
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Objetivos Específicos 

 

1. Compreender a dinâmica das relações que ocorrem na UBS entre gestor – 

trabalhador, trabalhador - trabalhador e deles para com os usuários e 

identificar entraves ao aprimoramento do cuidado oferecido. 

2. Construir, em conjunto com a equipe do Centro de Saúde estudado, 

intervenções em momentos oportunos que possam contribuir com o 

aprimoramento do cuidado. 

3. Analisar o processo desenvolvido e os resultados das intervenções 

realizadas em diálogo com contribuições teóricas que possam iluminá-las.  

4. Produzir um conhecimento local que possa ser apropriado pelos atores 

institucionais. 

 

Pressupostos 

 

Os pressupostos em que a pesquisa se baseia são: 

1. A proximidade e o envolvimento do apoiador/pesquisador com a micropolítica da 

unidade pode revelar caminhos para transformar as relações ali desenvolvidas 

impossíveis de serem identificados à distância, numa relação clássica tipo 

observador (sujeito) e o objeto. 

2. A humanização da relação trabalhador-usuário passa pelo aprimoramento das 

relações entre gestor-trabalhador e trabalhador-trabalhador. 

3. O envolvimento da equipe na construção coletiva das intervenções as torna mais 

adequadas à realidade local e consequentemente favorecem as mudanças possíveis 

naquele contexto. 

4. A implantação de “políticas de humanização”, de caráter normativo, baseada em 

regras rígidas de “conformidades” e “não conformidades” é insuficiente para 

humanizar o cuidado oferecido em uma Unidade Básica de Saúde. 
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Justificativa 

 

A primeira disciplina que cursei ao iniciar o doutorado é denominada Teoria 

da Organização e Gestão em Saúde (TOGS). Por ser tão significativa, resolvi repeti-

la três anos e meio mais tarde, como a última disciplina antes de escrever a tese. 

Ministrada há dezesseis anos pelo professor Luiz Carlos de Oliveira Cecilio, 

primeiro na UNICAMP, depois na UNIFESP, constitui-se em um espaço de reflexão 

sobre a teoria organizacional em que se trabalha na gestão: “Tem a preocupação de 

que a gestão em saúde é desafiadora o suficiente para convidar a construir uma 

teoria da organização. Parte da hipótese de que temos trabalhado com uma teoria 

das organizações muito pobre para dar conta do que é o trabalho com a gestão em 

saúde”.3 

Ao estudar os vários temas tratados, tive a oportunidade de uma reflexão 

sobre o estrutural - funcionalismo, corrente ainda hoje hegemônica na forma de fazer 

a gestão de organizações de uma forma geral, e também das organizações de 

saúde. 

Não se pode pensar nas organizações, desconsiderando-se o paradigma 

estrutural-funcionalista em que se embasam. Segundo França, um de seus 

principais precursores é “Talcott Parsons (1902 – 1979), apontado, por admiradores 

e críticos, como um dos principais teóricos do pensamento sociológico do nosso 

tempo". Influenciado por Durkheim, ele adota a ideia de que “as instituições são 

vistas como padrões de orientação de valor, que regulam as relações dos indivíduos 

uns com os outros e que definem como as relações dos indivíduos devem ser” 

(FRANÇA, 2009, 183-4). 

O fato é que, por mais que o estrutural-funcionalismo afirme essa pauta de 

valores institucionalizada como elemento central dos sistemas sociais, e que as 

normas definem quais ações e atitudes se esperam legitimamente das pessoas, 

formando parte da tradição cultural (FRANÇA, 2009, p.186), elas não acontecem na 

prática. Prova disso, é que no SUS temos inúmeros protocolos elaborados pelo 

Ministério da Saúde, pelos principais especialistas do país, e que, no dia a dia da 

                                                 
3
 Notas de aulas ministradas na disciplina Teoria da Organização e Gestão em Saúde (TOGS), por 

Luiz Carlos de Oliveira Cecilio no curso de pós graduação do Departamento de Medicina Preventiva, 
Ciências da Saúde, área de concentração Planejamento e Gestão da UNIFESP, no primeiro semestre 
de 2010. 
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assistência, pouco se implantam. Não é por falta de regras, normas, protocolos que 

pode haver falhas na assistência prestada pelos serviços do SUS, mas exatamente, 

pela dificuldade de tê-los implantados na prática diária da assistência. 

A funcionalização pretendida não ocorre. Não existe o trabalhador moral, 

conforme definido por Cecilio (2007a), desejado pelos gestores. “No entanto, segue-

se realizando a gestão como se esse controle desejado fosse possível, negando a 

existência de atores, apostando na funcionalização das pessoas”4. Penso que a 

força do paradigma estrutural-funcionalista em nossa cabeça é tamanha, que, 

mesmo com tantas evidências diárias de que a funcionalização desejada pelos 

gestores não é possível, há uma insistência em ir por este caminho. Mudar essa 

forma de pensar exige se desinstalar de um lugar já conhecido, acreditar que a 

construção coletiva é sempre mais rica, valorizar o saber do outro, reconhecer o 

outro como pessoa e dar importância a valores como autonomia e criatividade. 

Cecilio coloca que “O termo „recursos humanos‟ é a tradução da concepção 

funcionalista: definições rígidas de atribuições, papéis e perfis ideais. Não há atores, 

há papéis: o homem reduzido a um dos recursos necessários para o sistema 

funcionar” (2007a, p.345). 

Assim, o estrutural-funcionalismo e sua atualização no neo institucionalismo é 

o paradigma hegemônico que formata as cabeças dos gestores, trazendo conceitos 

que influenciam na forma como a gestão é pensada e posta em prática. “A forma de 

avaliação através das acreditações é estrutural-funcionalista. As escolas de 

administração trabalham nessa linha. Boa parte da Teoria das Organizações 

conhecida foi construída na perspectiva gerencial. Nos hospitais hoje há obsessão 

pela eficiência, a acreditação é uma „febre‟, quem não fizer isso entra em pânico, é 

como se estivesse ficando para trás”.5  

Para além das acreditações, o trabalho em organizações de saúde é o 

exercício do cuidado. Fica assim colocado o desafio para a gestão da saúde pública: 

como aprimorar o cuidado? Como humanizar as relações entre trabalhadores e 

deles para com os usuários, aprimorando o cuidado exercido, se apenas criar 

regras, normas e protocolos não dão conta desse objetivo?  

                                                 
4
 Notas de aulas ministradas por Luiz Carlos de Oliveira Cecilio op. cit. 

5
 Idem. Ibidem. 
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Este “estudo-intervenção” ao se debruçar sobre as relações que ocorrem na 

micropolítica da unidade de saúde, busca identificar problemas, construir saídas com 

os trabalhadores e com a gestora local, orientado-se pela preocupação ético-política 

central: como avançar na humanização do cuidado oferecido por uma Unidade 

Básica de Saúde? É fruto de reflexão de uma prática de anos em busca da 

construção do SUS como política pública de qualidade, com cuidado humanizado, 

sob comando único do Estado e com forte controle social. Esse é meu “manifesto 

ético-político” e é ele que me move e preside a construção do presente trabalho. 

 

A construção da tese 

 

Deleuze (2010), em entrevista dada no final de 1988 a uma ex-aluna, e 

publicada como o “Abecedário de Gilles Deleuze”, ao comentar a história da filosofia, 

afirma que  

um filósofo não é alguém que contempla nem mesmo alguém que 
reflete: é alguém que cria. Cria um gênero de coisas, de fato, 
especiais: cria conceitos. O conceito não está pronto, não passeia 
pelo céu, não o contemplamos. É preciso criá-lo, fabricá-lo 
(DELEUSE, 2010). 

Para a construção da tese foram utilizados vários conceitos criados por 

Deleuze e Guatarri e descritos na obra que intitularam Mil Platôs. Nesse processo, 

foi importante a proposta feita pelo orientador que, em determinado momento do 

processo disse:  

“Faça um fluxo narrativo. Um fluxo narrativo sem pretensão de coerência total, 

que suporte oscilações, que não vise a uma coerência global, que explore 

„linhas de fuga‟, utilizando muitas das indicações de Gilles Deleuze e Félix 

Guatarri. Esse fluxo vai ser composto por suas reflexões, mas são reflexões 

coladas às intervenções. Experimente caminhar por aí”. 

Aceitei o desafio e me pus a buscar caminhos para dar conta dessa complexa 

tarefa colocada. 
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Para se entender como a tese foi construída é importante descrever alguns 

conceitos em que ela se baseia. A dificuldade que senti ao trabalhar com Deleuze e 

Guatarri é que são autores de riqueza e densidade tamanhas que, em cada 

parágrafo do texto que escrevem, existem inúmeros conceitos que exigem do leitor 

reflexão e muitas vezes transformação do nosso jeito de pensar. Trabalhar com 

esses autores exigiu leitura e releitura dos textos descritos em Mil Platôs e, após 

este processo, apenas tangenciar as ideias ali colocadas. Mesmo assim, valeu a 

pena, porque são autores que justamente nos ajudam a viver esse processo de 

desinstalar-se do estabelecido, do jeito cristalizado de pensar e de agir. 

Falando sobre livros, Deleuze e Guatarri fazem a seguinte provocação: “Num 

livro como em qualquer coisa, há linhas de articulação ou segmentaridade, estratos, 

territorialidades, mas também linhas de fuga, movimentos de desterritorialização e 

desestratificação” (2009a, p.11).  

Buscando caminhos para escrever o fluxo narrativo proposto, entendi que 

escrever é descrever as diferentes linhas observadas e seus diversos cruzamentos. 

Deve também fazer parte do fluxo narrativo as descrições dos movimentos de 

desterritorialização e desestratificação. Ao ler esses conceitos pensei que escrever é 

também descrever o que vemos das mudanças ocorridas nas relações observadas 

na micropolítica, o que vemos sobre as leituras que os diversos atores envolvidos 

fazem da realidade em estudo.  

É preciso entender melhor do que estão falando quando utilizam o conceito 

de linhas. Os autores descrevem os conceitos de linhas em vários momentos, por 

exemplo: 

“Há pelo menos três delas: de segmentaridade dura e bem talhada, de 

segmentação molecular e em seguida a linha abstrata, a linha de fuga, não menos 

mortal, não menos viva” (DELEUZE & GUATARRI, 2009b, p.70). Assim, é preciso, 

para construir o fluxo narrativo, identificar o que está estabelecido, 

cristalizado, “linha de segmentaridade dura e bem talhada”, fazer cortes, 

escolher trechos de análise, “linhas de segmentação molecular” e identificar 

“linhas de fuga”, que são as quebras dos paradigmas estabelecidos, o 

rompimento com o cristalizado, justamente aquilo que possibilita a emergência 

do novo. 
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“Existe aí, como para cada um de nós, uma linha de segmentaridade dura em 

que tudo parece contável e previsto, o início e o fim de um segmento, a passagem 

de um segmento para outro” (DELEUZE & GUATARRI, 2009b, p.67). Penso que 

aqui é que se pode identificar o paradigma estrutural-funcionalista que domina nossa 

forma de pensar e tanto dificulta o reconhecimento da autonomia e a valorização da 

criatividade como indispensáveis à realização do cuidado em saúde. Mas há 

também as linhas de fuga, ruptura com o estabelecido: 

[...] entretanto, tudo mudou. Ela alcançou como que uma linha nova, 
uma terceira, uma espécie de linha de fuga, igualmente real, mesmo 
que ela se faça no mesmo lugar: linha que não mais admite qualquer 
segmento, e que é, antes, como que a explosão das duas séries 
segmentares. Ela atravessou os muros, saiu dos buracos negros. 
Alcançou uma espécie de desterritorialização absoluta [...] E em 
seguida uma terceira linha, como uma linha de ruptura, e que marca 
a explosão das outras duas, sua percussão [...] em proveito de outra 
coisa? (DELEUZE & GUATARRI, 2009b, p.69-72). 

 

Quando fala das linhas de fuga, refere-se a algo que rompe com o sentido 

estratificado. A linha de fuga cria ruptura, que pode ser imediatamente estratificada, 

porém, não quer dizer que ela é sempre fuga, ruptura. Um dos problemas da 

compreensão deles é: todo movimento, toda definição é dinâmica. No jeito 

hegemônico de pensar as organizações: o paciente vai entrar, vai passar por 

determinados exames, vai ter esses procedimentos que serão pedidos. Você 

estruturou tudo, estratificando. Do ponto de vista funcional é ótimo, mas não o é do 

ponto de vista do atendimento personalizado para aquele paciente, que pode ter 

hipertensão como o paciente anterior a ele, mas a hipertensão dele é peculiar a ele. 

Então, ou o atendente cria uma linha de fuga dessa estratificação que permita a ele 

estabelecer uma relação única com esse paciente, ou ele corre o risco de 

estabelecer uma relação nos padrões estratificados e o paciente não ter uma 

melhora no tratamento, porque nem sequer aderiu ao que lhe foi proposto pelos 

profissionais que o atenderam. Assim, o cuidado poderia ser pensado como 

momentos propiciadores de linhas de fuga dessa forma estrutural-

funcionalista de pensar (MERHY, 1998). 

O fluxo narrativo não deve descrever somente as linhas, mas como elas se 

cruzam. Dizem os autores: 
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Indivíduos ou grupos, somos atravessados por linhas, meridianos, 
geodésicas, trópicos, fusos, que não seguem o mesmo ritmo e não 
têm a mesma natureza. São linhas que nos compõem, diríamos três 
espécies de linhas” “ [...] E constantemente as linhas se cruzam, se 
superpõem por um instante, se seguem por um certo tempo 
(DELEUZE & GUATARRI, 2009b, p.76-77). 

 

Penso que os cruzamentos das linhas são nossos encontros, os diálogos que 

travamos, as trocas de experiência que de alguma forma transformam o nosso olhar, 

e nos desterritorializam. A pesquisa aqui desenvolvida também é um cruzamento 

com as relações que ocorrem nessa micropolítica da UBS estudada, na medida em 

que trouxe elementos de reflexão, de questionamentos, propostas, devolutivas à 

equipe, mediante o olhar da pesquisadora, do orientador e dos autores estudados. 

Encantada com o encontro com Deleuze e Guatarri, nasceu uma ideia 

importante para a construção da tese, qual seja, utilizar dois novos conceitos 

trazidos pelos autores: o de rizoma e o de mapa. “Perceber, como diz Deligny, que 

essas linhas não querem dizer nada. É uma questão de cartografia. Elas nos 

compõem, assim como compõem nosso mapa. Elas se transformam e podem 

mesmo penetrar uma a outra. Rizoma” (DELEUZE & GUATARRI, 2009b, p.77). 

Dentre as contribuições trazidas por Deleuze e Guatarri está a ideia de deixar 

o pensamento da imagem do mundo como uma árvore para passar a pensá-lo como 

um rizoma: “ [...]  Subtrair o único da multiplicidade a ser constituída; escrever a n-1. 

Um tal sistema poderia ser chamado de rizoma” (2009a, p.15). 

Tangenciando a aplicação do conceito de rizoma para estudar a micropolítica 

da UBS, fica a ideia de multiplicidade das relações que ali ocorrem, os vários 

encontros e desencontros, diferentes linhas que cruzam em um emaranhado que se 

aproxima mais da ideia de uma placa de grama do que de uma árvore. A árvore é 

mais estruturada com sua raiz, caule, folha, flores e frutos. “Não existem pontos ou 

posições num rizoma como se encontra numa estrutura, numa árvore, numa raiz. 

Existem somente linhas” (DELEUZE & GUATARRI, 2009a, p.17). 

Metáfora que evidencia as diferentes estruturas, o que se espera encontrar 

em uma árvore e o que se pode encontrar em um rizoma: ”[...]  O rizoma nele 

mesmo tem formas muito diversas, desde sua extensão superficial ramificada em 

todos os sentidos até as suas concreções em bulbos e tubérculos” (DELEUZE & 

GUATARRI, 2009a, p.15). 
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Refletindo sobre o conceito de rizoma, os autores afirmam que ele tem, como 

princípios, conexão e heterogeneidade, multiplicidade, ruptura a - significante, 

cartografia e decalcomania (DELEUZE & GUATARRI, 2009a, p.15-21). O que me 

alerta para pensar como pesquisadora nas conexões das relações observadas na 

micropolítica da UBS, na heterogeneidade de profissões, de visões de mundo, de 

experiências, de maturidade, de abertura a aprender, de alteridade, de fechamento 

sobre si mesmo. 

Rizoma e mapa são conceitos que podem contribuir para a leitura e a 

descrição da realidade da micropolítica ao trazerem ideias de multiplicidade, 

estratos, segmentos, intensidades (DELEUZE & GUATARRI, 2009a, p.11-37). 

Deleuze e Guatarri (2009a, p.22) trabalham com o conceito de mapa: 

“Diferente é o rizoma, mapa e não decalque”. Caracterizando um mapa, os autores 

colocam que:  

O mapa não reproduz um inconsciente fechado sobre ele mesmo, ele 
o constrói. Ele contribui para a conexão dos campos, para os 
desbloqueios dos corpos sem órgãos, para sua abertura máxima 
sobre um plano de consciência. Ele faz parte do rizoma (DELEUZE & 
GUATARRI, 2009a , p.22). 

 

 A tese não deveria ser a reprodução de um inconsciente fechado, mas 

conexão dos campos, contribuição para desbloqueios, descristalizações do 

instituído, de uma forma mecânica de produzir saúde para uma forma criativa de 

produzir o cuidado nas relações realizadas na micropolítica da UBS. Facilitar o difícil 

e inatingível processo de esvaziar-se dos paradigmas hegemônicos que nos 

constituem, buscando a realidade de “um corpo sem órgãos”, forte metáfora que 

indica a necessidade dessa sofrida etapa que antecede a mudança. Para mudar é 

preciso primeiro esvaziar-se. 

“O mapa é aberto, é conectável em todas as suas dimensões, desmontável, 

reversível, suscetível de receber modificações constantemente” (DELEUZE & 

GUATARRI, 2009a, p.22). Assim é que o mapa descreve um trecho escolhido dessa 

realidade estudada, conectável em todas as direções como dizem os autores.  

Ainda falando de mapas, escrevem que:  
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Ele pode ser rasgado, revertido, adaptar-se a montagens de qualquer 
natureza, ser preparado por um indivíduo, um grupo, uma formação 
social. Pode-se desenhá-lo numa parede, concebê-lo como uma obra 
de arte, construí-lo como uma ação política ou uma meditação. Uma 
das características mais importantes do rizoma talvez seja a de ter 

sempre múltiplas entradas (DELEUZE & GUATARRI, 2009a, 

p.22). 

 

É assim que a realidade estudada está permeada pela visão dos atores 

envolvidos na pesquisa, pelo olhar da pesquisadora, do orientador, dos autores 

escolhidos, pelas múltiplas entradas descritas ao longo do texto, cartografia do 

trabalho em saúde. 

Fluxos podem ser usados em muitos sentidos. Aqui serão usados, em 

particular, quando se referem à inter-relação entre macro e micropolítica. Dizem os 

autores:  

É verdade que não se apreende o fluxo e seus quanta senão através 
dos índices da linha de segmentos; mas inversamente, esta e 
aqueles não existem senão através do fluxo que os banha. Em todos 
os casos, vê-se que a linha de segmentos (macropolítica) mergulha e 
se prolonga num fluxo de quanta (micropolítica) que não pára de 

remanejar seus segmentos, de agitá-los (DELEUZE & GUATARRI, 
2009b, p.97).  

 

Assim é que reforçam a inter-relação entre a macro e micropolítica e escolher 

uma delas é escolher um sistema de referência distinto: 

A diferença entre uma macro-história e uma micro-história não 
concerne de modo algum ao tamanho das durações consideradas, o 
grande e o pequeno, mas a sistemas de referência distintos, 
conforme se considere uma linha sobrecodificada de seguimentos ou 
um fluxo mutante de quanta (DELEUZE & GUATARRI, 2009b, 
p.101). 

 

Assim é que este olhar sobre a micropolítica deve considerar esta inter-

relação com a macropolítica.  

O outro sentido de fluxo aqui utilizado é a definição de que “Fluxo é crença ou 

desejo[...] um fluxo é sempre de crença ou desejo. As crenças e os desejos são o 

fundo de toda sociedade, porque são fluxos „quantificáveis‟” (DELEUZE & 

GUATARRI, 2009b, p.98). Na escuta dessa equipe e no papel de pesquisadora, 

empreender a tentativa de compreender por onde passam seus desejos e suas 

necessidades. Indagar quais crenças estão presentes ali, e como se traduzem em 



16 

 

 

 

realidade nas relações que se desenvolvem nessa micropolítica estudada. 

A tese foi elaborada a partir da ideia da construção de um mapa. O mapa é 

composto por meridianos e paralelos que se cruzam o tempo todo, e vão 

compondo o caminho das minhas intervenções, sempre em diálogo com uma 

reflexão teórica, na forma de diálogo com autores que podem contribuir para uma 

melhor compreensão dos problemas práticos que a intervenção foi me colocando. 

Os meridianos produzem a “verticalidade” do mapa, delimitando “campos de 

observação”, recortes-referência, sempre atravessados pelos paralelos que vão 

produzindo a “horizontalidade” do mapa. Os meridianos surgem com a intervenção, 

são produzidos nela, e foram criados como organização dos raciocínios 

desenvolvidos na tese. Assim, são irregulares no tamanho, configuração, e, mesmo 

na ordem da apresentação. Precisei compor os meridianos para me orientar na 

navegação que foi o estudo. Três são os meridianos que compõem o mapa: 1- 

minha construção como sujeito epistêmico: apoiadora pesquisadora; 2- o CS  da 

intervenção:um cenário de sofrimento e conflitos; 3- a intervenção. 

Os meridianos são atravessados por cinco paralelos: reflexões 

metodológicas; reflexões teóricas sobre o problema da pesquisa; reflexões sobre o 

cuidado; reflexões sobre a gestão e reflexões sobre o contexto. Os paralelos, apesar 

de preservarem sempre o mesmo enunciado nos três meridianos, modificam-se na 

especificidade de cada um deles. Estive sempre atenta às linhas de fuga produzidas 

no cruzamento dos paralelos com os meridianos, buscando nelas indicações sobre 

outros modos de pensar e fazer o que eu não experimentara antes. O mapa retrata a 

jornada percorrida nesse aprendizado, estando esquematizado abaixo e 

completamente descrito no anexo 1. 
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Para facilitar o percurso pelo mapa, antecipo uma síntese de como fui fazendo sua 

configuração. 
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MERIDIANO 1: Minha construção como sujeito epistêmico - apoiadora 

pesquisadora. 

Paralelo 1.1: Reflexões metodológicas - É possível realizar uma pesquisa, estando 

o pesquisador implicado com o objeto? - Um diálogo com Alberto Melucci e a 

pesquisa qualitativa na perspectiva reflexiva como caminho. 

Paralelo 1.2: Reflexões teóricas sobre o problema da pesquisa - Mediações entre a 

Política Nacional de Humanização e o trabalho em uma Unidade Básica de Saúde - 

Aprendendo a trabalhar com narrativas. 

Paralelo 1.3: Reflexões sobre o cuidado - a valorização do encontro trabalhador-

usuário. 

Paralelo 1.4: Reflexões sobre a gestão - Uma história de intervenção em serviços: 

um diálogo com os socioanalistas franceses. 

Paralelo 1.5: Reflexões sobre o contexto – Construindo novos caminhos. 

MERIDIANO 2: O centro de saúde da intervenção - um cenário de sofrimento e 

conflitos. 

Paralelo 2.1: Reflexões metodológicas - A transformação do projeto. 

Paralelo 2.2: Reflexões teóricas sobre o problema da pesquisa - a humanização do 

cuidado e o poder na micropolítica de uma unidade de saúde. 

Paralelo 2.3: Reflexões sobre o cuidado - O campo da pesquisa e as interseções 

com a macropolítica. 

Paralelo 2.4: Reflexões sobre a gestão - A ética, o diálogo e a negociação como 

componentes centrais do cuidado em saúde.  

Paralelo 2.5: Reflexões sobre o contexto - Preparando para o empírico.  

 

MERIDIANO 3: A intervenção. 

Paralelo 3.1: Reflexões Metodológicas - Um caminho para “degelar” a comunicação.  

Paralelo 3.2: Reflexões teóricas sobre o problema da pesquisa - um diálogo com a 

psicopatologia de Christophe Dejours. 

Paralelo 3.3: Reflexões sobre o cuidado - A equipe que não é bem cuidada não 

pode cuidar bem. 

Paralelo 3.4: Reflexões sobre a gestão - É possível compartilhar o poder?  

Paralelo 3.5: Reflexões sobre o contexto - Desdobramentos: Um trabalho contínuo. 
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Pensar de um jeito diferente: “não pense como árvore, pense como rizoma”, 

foi um conflito para mim, porque uma tese é muito mais árvore que rizoma, na 

medida em que é estruturada. Esta forma de escrever foi um esforço de transformar 

o rizoma observado no empírico em árvore, e o exercício de escrever a tese em 

rizoma, para buscar uma compreensão rizomática da realidade estudada: o desafio 

de ir entendendo por pedaços, como se fossem fotos incompletas, linhas que se 

cruzam, que se sobrepõem e vão formando uma imagem. 

Seguindo com Deleuze e Guatarri, seria impossível dedicar-se a uma 

empreitada como essa sem a disposição, como pesquisadora, de transformar meu 

olhar, esvaziar-me dos pré-conceitos formados, da forma hegemônica de fazer 

gestão tão marcada pelo estrutural-funcionalismo e, assim, abrir-me para 

compreender a realidade estudada:  

Quais são suas próprias linhas, qual mapa você está fazendo e 
remanejando, qual linha abstrata você traçará, e a que preço, para 
você e para os outros? Sua própria linha de fuga? Seu corpo sem 
órgãos se confunde com ela? Você racha? Você rachará? Você 
desterritorializa? Qual linha você interrompe, qual você prolonga ou 

retoma, sem figuras nem símbolos? (DELEUZE & GUATARRI, 
2009b, p.77). 

 

Esse era meu desafio...   

A definição sobre qual “pessoa” seria utilizada na elaboração do texto 

(primeira do singular ou do plural? Ou seria melhor o “distanciamento” da terceira 

pessoa?) foi objeto de uma reflexão importante com o orientador. À medida que o 

trabalho progredia, eu percebia que, mais do que uma questão gramatical formal, a 

eleição da “pessoa” a ser utilizada tinha um importante componente metodológico a 

ser considerado. Isso porque, havia momentos nos quais eu me sentia confortável 

usando o “eu”; mas, em outros, o “nós” como que se impunha. Eu não conseguia 

usar a primeira pessoa do singular. Isso porque, ao se escrever um texto como este, 

utiliza-se inevitavemelmente, e de modo mais ou menos consciente, da leitura de 

vários autores e da apreensão do que disseram; de discussões realizadas; da 

participação em tantas aulas; do compartilhamento autoral com o orientador, de 

modo que o “nós” surgia naturalmente. Deleuze e Guatarri iniciam o capítulo Rizoma 

de Mil Platôs dizendo: “Escrevemos o Anti-Édipo a dois, como cada um de nós era 

vários, já era muita gente[...]” (DELEUZE & GUATARRI, 2009a, p.11). Por tudo isso 

e por perceber que esta discussão envolvia questões éticas, políticas e 
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epistemológicas de muito significado para mim, decidimos, o orientador e eu (aqui é 

“nós”) adotar uma postura flexível quanto à utilização das “pessoas” na produção da 

narrativa. Assim, há momentos em que, claramente, sou eu quem fala, por exemplo, 

ao fazer certas opções na minha condição de apoiadora institucional. Mas, em 

outros momentos em que há “muita gente” falando; aí, o nós se impõe.   

 

Passo, agora, ao mapa. 

 

MERIDIANO 1:  Minha construção como sujeito epistêmico - apoiadora 

pesquisadora 

 

Paralelo 1.1: Reflexões metodológicas - É possível realizar uma pesquisa, estando 

o pesquisador implicado com o objeto? - Um diálogo com Alberto Melucci e a 

pesquisa qualitativa na perspectiva reflexiva como caminho 

 

Merhi, falando do pesquisador, diz que: 

[...] além de sujeito epistêmico, ou seja, portador de teorias e 
métodos que lhe permitem se debruçar e estudar certos objetos da 
ciência, é um sujeito ideológico, um sujeito “cultura”, ou seja, um 
sujeito interessado que dá valor a certas coisas e não a outras, que 
tem certas opções e não outras, que tem certas concepções 
ideológicas e não outras (2004, p.22). 

 

A implicação se caracteriza aqui porque apoio a unidade de saúde onde é 

desenvolvido este estudo. Exercendo o cargo de apoiadores ocupamos um lugar de 

poder, representamos o distrito de saúde, somos muitas vezes chamados de 

“chefes” pelos membros da equipe assistencial. Vêem-nos como alguém que 

representa a Secretaria Municipal de Saúde, avalia os serviços prestados, tem 

informações, precisa resolver os problemas que eles nos trazem. 

Entrar nesse campo para desenvolver a pesquisa exigiu esforço de pensar o 

quanto seria possível (e necessário) “diferenciar os lugares” (de 

apoiador/pesquisador),  aprender uma nova forma de olhar, ter um compromisso 

com a produção de conhecimento, com a devolução “dos achados” aos atores 

envolvidos, tanto para sua validação quanto para a apropriação dos conhecimentos 

construídos. 
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Abrindo uma janela teórica, quero chamar para o diálogo Alberto Melucci 

(2005), sociólogo italiano, da Universidade de Milão, que discute a pesquisa 

qualitativa na perspectiva reflexiva, analisando a seguinte questão: É possível 

realizar uma pesquisa, estando o pesquisador implicado? 

Falando da pesquisa social, o autor traz que: 

Trata-se, em outros termos, de considerar a investigação social não 
só como uma forma de exploração da realidade social, mas também 
como um jogo relacional, no qual são implicados o pesquisador (e a 
comunidade científica da qual participa) e os atores sociais que, por 
diversas formas, são solicitados para colaborar na pesquisa. A 
qualidade dos resultados atingidos pela pesquisa depende, assim, 
não só das categorias conceituais explorativas do pesquisador, mas 
também da sua capacidade de fazer deste jogo uma importante fonte 

de informações e de interpretações (MELUCCI, 2005, p.61). 
 
Entendemos que o desafio em uma pesquisa como essa é justamente 

aproveitar a facilidade de acesso às informações e o vínculo com a equipe como 

facilitadores do desenvolvimento da pesquisa. A partir de tal visão, os “problemas” 

da implicação transformam-se em vantagens, desde que o pesquisador consiga 

estabelecer uma relação com a equipe que viabilize a realização do estudo. 

Melucci
 

tem como tema central de suas reflexões a relação entre o 

pesquisador e o objeto estudado. “Tudo que é observado na realidade social é 

observado por alguém, que se encontra, por sua vez, inserido em relações sociais e 

em relação ao campo que observa” (2005, p.10-1).  

O pesquisador está inserido no campo, estabelece relações com as pessoas 

que fazem parte do estudo.  

Neste sentido, a reflexividade implica em uma crítica às pretensões 
de objetividade e neutralidade do saber e da intervenção do 
pesquisador. Ao contrário, tende a considerar cada observação e 
cada conhecimento como resultados dos processos que possuem 
um caráter circular, dialógico e conflituoso (MELUCCI, 2005, p.11). 

 

 Aqui, a relação do pesquisador com os atores que participam da pesquisa faz 

parte da discussão do que é observado e confere esse caráter circular, dialógico, 

conflituoso. Aspecto este totalmente condizente com o que é desejado nesta 

pesquisa. 

Outro fator importante na escolha de Melucci para este trabalho é que o autor 

enxerga o mundo a partir de uma leitura construtivista e os sujeitos como capazes 

de produzir significados para suas ações, aprendendo a escutar a si mesmos e aos 
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outros (2005, p.11-2). Aprender a escutar a equipe que trabalha na unidade de 

saúde, aprender a saber qual significado ela dá às ações de assistência à 

população, a me rever como  apoiadora institucional com relação à ajuda que posso 

oferecer para que o cuidado seja aprimorado nas relações da micropolítica da UBS, 

são questões que compõem este estudo. 

Melucci (2005) chama atenção para as características da pesquisa reflexiva. A 

primeira, a linguagem “que é sempre culturalizada, de gênero, étnica, sempre ligada 

a tempos e lugares específicos.” A segunda, uma redefinição profunda entre 

observador e campo: “poder-se-ia dizer que pela dicotomia observador/campo 

passa-se à conexão observador-no-campo. Tudo que é observado na realidade 

social é observado por alguém, que se encontra por sua vez, inserido em relações 

sociais e em relação ao campo que observa.” A terceira, sobre a produção de 

conhecimentos na pesquisa social aponta que:  

Não se trata de produzir conhecimentos absolutos, mas 
interpretações plausíveis. Os comportamentos nos dizem alguma 
coisa como os atores interpretam a própria ação. A pesquisa produz 
interpretações que buscam dar sentido aos modos como os atores 
buscam, por sua vez, dar sentido às suas ações. Trata-se de relatos 
de sentidos ou, se quisermos, de narrações de narrações 

(MELUCCI, 2005, p.33). 

 

Assim, as narrativas ouvidas são a matéria prima do estudo. Nelas devo 

identificar linhas de “segmentaridade dura e bem talhada”, observando aquilo que 

está cristalizado, instituído. Devo também fazer os cortes, escolher trechos de 

análise que são as “linhas de segmentação molecular” e identificar “linhas de fuga”, 

que possibilitam a mudança acontecer (DELEUZE & GUATARRI, 2009b, 63-81). 

Devolver isso para equipe, com ela refletir os avanços possíveis no cuidado 

prestado, são modos de produção de conhecimento imediatamente incorporados no 

próprio processo de produção da pesquisa. 

Como quarta característica, Melucci fala sobre a apresentação dos 

resultados:  
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[...] não estamos diante de narrações „objetivas‟ mas das formas de 
relatos que adotam uma específica estratégica retórica. A linguagem 
científica é uma das estratégias possíveis dentre outras e este 
reconhecimento introduz uma perspectiva que tende a aceitar a 
polifonia, o pluralismo possível das formas de relatos e que exige 
sobre a forma escolhida uma atitude inevitavelmente auto-reflexiva 

(2005, p.34).  

 

Polifonia é o que se ouve na micropolítica de uma UBS. Com variados 

profissionais, com formações diferentes, visões de mundo e maturidades diversas, 

quando existe abertura para uma escuta qualificada, só é possível esperar que 

tenham muito a dizer. Resta assim o desafio de saber trabalhar com tão rico material 

empírico quando escolhemos a metodologia qualitativa reflexiva como caminho. 

Partindo dessas premissas, o autor chega à redefinições fundamentais da 

pesquisa social:  

O objetivo da pesquisa social não tem mais uma pretensão de 
explicar uma realidade em si, independente do observador, mas se 
transforma em uma forma de tradução do sentido produzido pelo 
interior de um sistema de relações sobre outro sistema de relações 
que é aquele da comunidade científica ou do público. O pesquisador 
é alguém que traduz de uma linguagem para outra.  [...]  Passa-se, 
então, da conexão linear entre hipóteses e verificação de hipóteses, 
que era o modelo clássico da pesquisa científica, à explicação 
emergente e recorrente dos processos nos quais o conhecimento é 
produzido através da troca dialógica entre observador e observado; a 
explicação não é entendida como verificação objetiva de hipóteses, 
mas como um processo de produção do conhecimento que se 
adéqua progressivamente através da interação entre observador e 

observado (Melucci, 2005, p.34). 

 

Entendo aqui que cabe ao pesquisador, nessa modalidade de pesquisa, 

conectar as narrativas ouvidas na micropolítica da UBS com os autores escolhidos; 

estabelecer diálogos com a teoria e, assim, elaborar um produto da pesquisa como 

explicação emergente e recorrente dos processos produzidos por essa troca 

dialógica entre a pesquisadora e os atores da pesquisa. 

Melucci (2005) abre assim um horizonte para a viabilização deste estudo no 

método proposto. Realizar essa troca dialógica entre observador e observado a 

respeito do cuidado exercido na UBS passou a ser o objeto da pesquisa da qual 
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seus trabalhadores e a coordenadora do serviço aceitaram fazer parte.  

Constanzo Ranci discute a interação entre pesquisadores e atores sociais no 

capítulo II de Melucci (2005, p.43). Para o autor, a pesquisa constitui um jogo 

relacional, e os atores, antes vistos, como elementos de perturbação, passam a ser 

considerados como partes integrantes do processo de construção social do 

conhecimento tanto quanto o pesquisador (MELUCCI, 2005, p.12). 

Foi assim, encarando a proximidade com essa equipe mais como um 

recurso que permite enriquecer a análise, do que como uma fonte de perigos, que 

entrei em campo. Com total apoio do orientador deste estudo, que trabalha há anos 

com a metodologia proposta por Melucci, fomos para o Centro de Saúde tão 

conhecido pela apoiadora institucional e, ao mesmo tempo, tão desconhecido pela 

pesquisadora. 

 

Paralelo 1.2: Reflexões teóricas sobre o problema da pesquisa - Mediações entre a 

Política Nacional de Humanização e o trabalho em uma Unidade Básica de Saúde - 

Aprendendo a trabalhar com narrativas 

 

Em artigo que apresenta revisão bibliográfica sobre o tema, Onocko Campos 

(2008), revisita correntes de estudos narrativos atentando para qual seriam suas 

potencialidades com o intuito de estudar mediações. Por que o tema das 

mediações? – reflete a autora: “porque tem a ver com políticas de planejamento. 

Quando você formula uma política ela é sempre mais prescritiva, normativa. Mas 

quando a gente a vê na ponta estuda a realidade que temos, nem sempre estes 

valores se traduzem para mudanças ou efeitos interessantes na prática. O que está 

no meio é esse campo das mediações, dos processos que se dão entre a prática e a 

macropolítica”.6 No caso deste estudo, poderia ser o que está no “meio” entre, por 

exemplo, a Política Nacional de Humanização do Ministério da Saúde, ou as 

diretrizes da Secretaria Municipal de Saúde de Campinas, e a prática do cuidado 

efetivamente realizada em uma Unidade Básica de Saúde do SUS Campinas. 

A partir das questões suscitadas nas pesquisas em saúde mental, nas quais 

Onocko Campos (2008) utiliza narrativas, a autora faz uma construção teórica, uma 

                                                 
6
 Notas de aula final do curso de metodologia qualitativa do primeiro semestre de 2010 do 

Departamento de Psiquiatria da UNICAMP, ministrada por Onocko Campos. 
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sistematização de leituras sobre o tema, abordando vários autores, entre eles: as 

mediações entre discurso e ação, a partir da leitura de Paul Ricoeur (1997); a 

mediação entre estrutura e acontecimento a partir das contribuições de Peter Burke 

(1992) e uma visão de autores da comunicação Guimarães (2006) e Leal (2006). 

As indicações de Onocko Campos (2008) foram fundamentais para construir 

meu roteiro de leitura de autores que ajudaram na construção da investigação, e é 

ele que percorro na sequência. 

Para Paul Ricoeur, “a narrativa seria uma operação mediadora entre a 

experiência viva e o discurso. Ela ligaria a explicação à compreensão”, diz Onocko 

Campos (2008, p.1091). O autor diz que:  

 
Com a narrativa, a inovação semântica consiste na invenção de uma 
intriga que é ela também, uma obra de síntese: virtude da intriga, 
objetivos, causas, acasos, são reunidos sob a unidade temporal de 
uma ação total e completa. É esta síntese do heterogêneo que 
aproxima a narrativa da metáfora. Nos dois casos o novo – o ainda 
não dito, o inédito – surge na linguagem” (RICOEUR, 1997, p.10). 

 

Entendemos daí que a narrativa constitui-se numa forma de organizar os fatos 

e fazê-los conhecidos, o que muito pode contribuir para compreender uma realidade. 

Dos estudos de Aristóteles, Ricoeur (1997) traz que produzir metáforas é 

perceber o semelhante e reflete: ”Ora, o que é perceber o semelhante senão 

instaurar a própria similitude, aproximando termos que, a princípio afastados, 

aparecem de repente como „próximos‟?” (RICOEUR, 1997, p.10). 

 

Ao referir-se à importância da tecitura da intriga, ao enredo da narrativa diz 

que:  

Ora, a intriga de uma narrativa é comparável a essa assimilação 
predicativa: ela „toma conjuntivamente‟ e integra numa história inteira 
e completa os eventos múltiplos e dispersos e assim esquematiza a 
significação inteligível que se pretende à narrativa considerada como 
um todo (RICOEUR, 1997, p.10). 

 

Falando sobre o como compreender através das narrativas, Ricoeur traz que: 

”Compreender é apreender a operação que unifica numa ação inteira e completa a 

diversidade constituída pelas circunstâncias, os objetivos e os meios, as iniciativas e 

as interações, as mudanças de sorte e todas as consequências não desejadas 

surgidas da ação humana” (1997, p.11). 
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Ao examinar as condições de validade e de verdade nas narrativas, Ricoeur 

(1997) traz outro conceito, o da atividade mimética, agenciamento dos fatos, como, 

de que maneira os fatos se passaram. Onocko Campos afirma que  

Para o autor, pensar um elo de causalidade já é universalizar. A 
conexão interna é condição para a universalização: buscar no enredo 
sua coerência. Compor a intriga já é fazer surgir o inteligível do 
acidental, o necessário ou verossímil do episódico. A atividade 
mimética compõe a ação; não vê o universal, fá-lo surgir. Se 
entendermos que inventar é na realidade redescobrir, chegaríamos 

assim a um conceito prospectivo de verdade (2008, p.1092). 
 
Ricoeur parte de sua hipótese de base: “que o tempo torna-se tempo humano 

na medida em que é articulado de um modo narrativo, e que a narrativa atinge seu 

pleno significado quando se torna uma condição da existência temporal” (1997, p.85) 

“[...] A explicitação da mimese permanece até o fim subordinada à investigação da 

mediação entre tempo e narrativa” (1997, p.110). E constrói a tríplice mimese, ou 

seja, há três momentos de mimeses pensando nas construções narrativas. 

Mimese I é pensando naquele momento de apresentar a ação. Pré 

compreender o que ocorre com o ser humano. Diz Ricoeur: 

Qualquer que possa ser a força de inovação da composição poética 
no campo de nossa experiência temporal, a composição da intriga 
está enraizada numa pré compreensão do mundo e da ação: de suas 
estruturas inteligíveis, de suas fontes simbólicas e de seu caráter 
temporal (1997, p.88). 

 

Mimese II é a própria construção da narrativa. Aquela que tem posição 

intermediária, que tem a função de mediação. “Mimese II só tem uma posição 

intermediária porque tem uma função de mediação” (RICOEUR, 1997, p.105). A partir 

dela é que a história se deixa seguir. 

Seguir uma história é avançar no meio de contingências e de 
peripécias sob a conduta de uma espera que encontra sua realização 
na conclusão [...]  Compreender a história é compreender como e 
porque os episódios sucessivos conduziram a essa conclusão, a 
qual, longe de ser previsível, deve finalmente ser aceitável, como 
congruente com os episódios reunidos (RICOEUR, 1997, p.105). 

 

Mimese III só existe se ela é devolvida ao mundo da ação pela leitura, “... a 

mimese III marca a intersecção entre o mundo do texto e o mundo do ouvinte ou do 

leitor. A intersecção, pois, do mundo configurado pelo poema e do mundo no qual a 

ação efetiva exibe-se e exibe sua temporalidade específica” (RICOEUR, 1997, p.110). 
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Assim, diz Onocko Campos “A narrativa tem seu sentido pleno quando é 

restituída ao tempo do agir. Esse momento caracteriza a aplicação. Haveria uma 

interação entre o mundo do texto e o mundo do leitor”. A consequência tirada é que 

“se uma ação pode ser narrada ela está simbolicamente mediada. Se a ação é 

simbólica, está na cultura, e, portanto, compartilha de uma articulação com o 

público: uma inter-ação” (2008, p.1092). 

As ideias de Ricoeur (1997) trazem a possibilidade da utilização das 

narrativas como uma mediação entre linguagem e ação. Aquilo que junta a 

linguagem e a ação, grande contribuição trazida pelo autor a partir de seu estudos 

que vão desde a narrativa da poética de Aristóteles, até as aporias do ser e não ser 

de Santo Agostinho, em obra de três volumes intitulada Tempo e Narrativa. 

Uma outra corrente através da qual podemos estudar o tema das narrativas é 

a dos estudos históricos, fundamentalmente a partir de Burke (1992). O autor 

escreve sobre a nova história, um movimento de historiadores dispostos a enfrentar 

inúmeras dificuldades para escrever a história de uma forma diferente da tradicional, 

uma forma mais completa, “ [...] partindo de mais de um ponto de vista [...] Para 

permitir que „as vozes variadas e opostas‟ da morte sejam novamente ouvidas, o 

historiador necessita, como o romancista, praticar a hetroglossia” (BURKE, 1992, 

p.336). O autor cita um trabalho histórico publicado por Richard Price sobre o 

Suriname do século dezoito, na forma de uma narrativa a quatro vozes: aquela dos 

escravos negros (transmitida por seus descendentes); a dos administradores 

holandeses; a dos missionários moravianos; e, finalmente, aquela do próprio 

historiador. Segundo o autor, “o objetivo é precisamente mostrar, e também 

estabelecer, as diferençs de ponto de vista entre o passado e o presente, a Igreja e 

o Estado, o negro e o branco, os desentendimentos e a luta para impor definições 

particulares da situação” (1992, p.337). 

Essa ideia da história contada através de múltiplas vozes, é interessante para 

uma escuta qualificada da realidade existente na micropolítica de uma unidade de 

saúde.  

Contribuição importante de Burke é a ideia de que toda história representa um 

ponto de vista particular:  
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 [...] cada vez mais historiadores estão começando a perceber que 
seu trabalho não reproduz “o que realmente aconteceu”, tanto quanto 
o representa de um ponto de vista particular [...] . Os narradores 
históricos necessitam encontrar um modo de se tornarem visíveis em 
sua narrativa, não de auto-indulgência, mas advertindo o leitor de 
que eles não são oniscientes ou imparciais e que outras 
interpretações, além das suas são possíveis (1992, p. 337). 

 

Fazendo um paralelo com a pesquisa, Onoko Campos (2008, p.1093) nos diz: 

” [...] como o pesquisador da saúde coletiva. Isso seria um condicionante ético e com 

consequências metodológicas para a produção de conhecimento.” Fica aqui 

colocada a importância da caracterização de quem somos nós, que entramos na 

micropolítica da unidade de saúde como pesquisadores e o reconhecimento de que 

nosso olhar é um olhar entre outros. Este último aspecto nos lembra também a 

questão do relativismo colocada por Melucci ao referir-se aos problemas e desafios 

a serem enfrentados na pesquisa qualitativa na perspectiva reflexiva: “quando se 

entra em uma pluralidade de interpretações, paradigmas, de pontos de vista, o risco 

do relativismo está bem presente e o relativismo obriga ao silêncio” (2005, p.35). 

Ainda como contribuições de Burke para estudos que utilizam-se de 

narrativas, temos a ideia de densificá-las: 

 [...] fazer uma narrativa densa o bastante, para lidar não apenas com 
a sequência dos acontecimentos e das intenções conscientes dos 
autores nesses acontecimentos, mas também com as estruturas – 
instituições, modos de pensar etc – e se elas atuam como um freio 
ou um acelerador para os acontecimentos (1992, p.336).  

 

Como pesquisadores qualitativistas, utilizando-se de narrativas, fica esse 

desafio metodológico de juntar, por assim dizer, a sequência de acontecimentos, as 

intenções conscientes dos autores e também as instituições, os modos de pensar 

dos médicos, das enfermeiras, da gestão, e tantos outros presentes na micropolítica 

da UBS. 

O terceiro estudo sobre narrativas refere-se ao tema abordado sob o ponto de 

vista da comunicação. É um estudo sobre “a narrativa como mediação entre 

indivíduo e sociedade” (2008, p.1093), como diz Onocko Campos. 
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Estudando as narrativas midiáticas, Guimarães diz: 

As narrativas constituem o eixo do nosso olhar conhecedor – ponto 
de fuga através do qual torna-se possível apreender o cotidiano, as 
múltiplas transformações que o atravessam e o retiram, enquanto 
objeto de estudo, dos campos “endurecidos” do conhecimento (2006, 
p.8-9). 

 

O foco do autor está em “investigar a multiplicidades de mundos que a vida 

cotidiana abriga, a despeito de todos os poderes que, nos dias de hoje, a 

conformam”. Na pesquisa que desenvolvem sobre os fenômenos midiáticos, fazem 

da narrativa  

um modus operandi desdobrado em diferentes funções: como 
articulação metafórica que ordena os diversos fragmentos dos 
múltiplos textos do cotidiano; como objeto estruturado como 
princípios significantes internos a cada gênero textual, conformado 
pela materialidade de seu suporte; e como procedimento analítico, 
disposto em categorias específicas de tratamento dos fenômenos em 
questão. A pesquisa colocou-se, assm, logo de saída, sob o 
emblema de um “olhar narrativizante” (GUIMARÃES, 2006, p.12-3). 

 

Para Guimarães e outros autores da pesquisa “as narrativas oferecem 

recursos para lidar com os acontecimentos – ora miúdos e quase insignificantes, ora 

surpreendentes e intensos – que emergem na (apenas) aparente repetição da 

experiência comum de todos os dias” (2006, p.17). 

Leal coloca que “ [...]  as narrativas conservam-se como formas capazes de 

articular o estar num-mundo aberto, em fluxo, tecido no entremear de imagens, 

falares, tradições, saberes” (2006, 20-1). Sendo, portanto, reveladoras da realidade. 

Sobre a forma que a narrativa é construída diz o autor:  

Afinal, narrar significa buscar e estabelecer um encadeamento e uma 
direção, investir o sujeito de papéis e criar personagens, indicar uma 
solução. As narrativas, assim, tecem a experiência vivida e podem 
aparecer no cotidiano, contadas pelos seres humanos, ajudando-os a 
viver e agrupando-os, distinguindo-os, marcando seus lugares e 
possibilitando a criação de comunidades (LEAL, 2006, 20-1). 

 

 E sobre a forma de utilizar as narrativas na pesquisa afirma que:  

O saber cotidiano, compreendendo as experiências comunicacionais 
do dia a dia e sua relação com as mídias e seus produtos, requerer 
uma atenção especial às suas narrativas. Estas, porém, não são um 
dado, uma „coisa‟, requerem, ao contrário, a elaboração de um „olhar 
narrativizante‟ que estabeleça articulações entre diversos fragmentos 
em circulação (LEAL, 2006, 20-1).  
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Para Onocko Campos esse olhar narrativizante que faz emergir as formas de 

articulação do cotidiano “seria um método privilegiado para estudar as novas 

práticas” (2008, p.1093). 

Leal também valoriza as narrativas. 

Os diferentes estatutos e usos da narrativa acentuam, por um lado, 
sua amplitude e sua importância; por outro, marcam uma atitude 
epstemológica de constituição de um objeto de pesquisa fundado no 
diálogo e no trânsito de saberes e realidades culturais (2006, p.21). 

 

Onoko Campos conclui que a  

narrativa constituiria um modelo político fundamentado na ação e na 
palavra, mas nunca uma sem a outra. Nas pesquisas sobre o SUS e 
políticas públicas e/ou serviços de saúde, essa não dissociação do 
discurso da ação torna-se fundamental, o que seria uma contribuição 
importante para fugir da dicotomia discurso – práticas (2008, p.1094). 

 
 
Paralelo 1.3: Reflexões sobre o cuidado: a valorização do encontro trabalhador-
usuário 
 

Estudar a forma como é exercido o cuidado foi se tornando central neste 

estudo. Um autor que muito contribuiu nessa área foi Ricardo Ayres, em particular 

quando aponta que o foco do cuidado deve estar: “no sentido existencial da 

experiência do adoecimento, físico ou mental, e, por conseguinte, também das 

práticas de promoção, proteção ou recuperação da saúde”  (2009c, p.89). 

Em um dos seus artigos, o autor relata o caso de uma paciente hipertensa 

descompensada, que estava sempre atrasada para a consulta e sempre reclamava 

muito. Numa consulta, ele a chamou como de costume e, ouvindo suas lamúrias 

sobre os atrasos constantes passa por um conflito: como responder? Após um 

impasse decide por um rompimento com a forma usual pela qual se dava a consulta. 

Olha nos olhos dela e indaga: “Hoje quero que a senhora fale um pouco de si 

mesma, da sua vida, das coisas de que gosta... enfim, do que estiver com vontade 

de falar”. Isso foi um choque para ela que se pôs a contar sua vida de imigrante e 

suas muitas dificuldades. E que seu sonho era construir no Brasil uma casa e assim 

que terminou esse projeto o marido dela morreu e a casa perdeu todo o sentido para 

ela. O autor ficou impressionado com o relato “literário” que ouviu e propôs que ela 

escrevesse essa história. Ela aceita o desafio, e observando os próximos encontros 

que se sucederam a partir dali ele afirma: 
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Não me recordo mais se ela ainda voltou a reclamar alguma vez de 
demoras, atrasos, etc. Sei que uma consulta nunca mais foi igual à 
outra, e eram de fato „encontros‟ o que acontecia a cada vinda sua 
ao serviço. Juntos, durante o curto tempo em que por qualquer 
razão, continuamos em contato, uma delicada e bem sucedida 
relação de cuidado aconteceu. Receitas, dietas e exercícios 
continuaram presentes; eu e ela é que éramos novidade ali (AYRES, 
2009c, p.77). 

 

Ao discutir esse caso com o orientador cresce o interesse sobre a questão: o 

que pode fazer a gestão para ajudar esse encontro trabalhador de saúde-usuário ser 

assim como esse relatado no caso descrito? Como aprimorar as relações que 

ocorrem na unidade de saúde, especialmente no seu componente de “tecnologias 

leves”, presentes no “espaço relacional trabalhador-usuário”? Não sem prescindir 

das “tecnologias duras, os equipamentos, e as leves duras, o saber bem 

estruturado” (MERHY, 2000, p.109), mas humanizando esse encontro e viabilizando 

assim a melhor aplicação dos recursos disponíveis? 

 Ayres propõe a desconstrução e reconstrução do conceito de cuidado para 

fundamentar novas práticas sanitárias. Nessa proposta, apresenta reflexões sobre o 

tema estudado em várias categorias: a ontológica, a genealógica; a crítica e a 

reconstrutiva. 

Na categoria ontológica, o autor destaca como características do cuidado o 

movimento, a interação, a identidade e alteridade, a plasticidade, a composição de 

um projeto, a dimensão do desejo, a temporalidade, a não causalidade e a 

responsabilidade (AYRES, 2009b, p.42-50). 

Na categoria genealógica, a partir dos estudos de Michel Foucault, Ayres 

coloca a importância da dimensão do cuidado de si: “Vê-se, assim, como o cuidado 

de si constitui-se, simultaneamente, como um atributo e uma necessidade universal 

do seres humanos, regidos por princípios de aplicação geral[...] não cuidar-se é 

sucumbir, e para não sucumbir era preciso conhecer a verdade que a razão a todos 

podia dar acesso” (AYRES, 2009b, p.53). 

Na categoria crítica, avaliando as ligações da arte e da tecnociência, o autor 

levanta questões como: “Por que a tecnociência da assistência à saúde tem sido 

acusada de ser irracional, desumana, onipotente?” E traz como hipótese  
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[...] a crise de legitimidade das formas de organização do cuidado em 
saúde. Isto é, a falta de confiança nos seus alcances técnicos e 
éticos, decorre do progressivo afastamento da arte tecnocientífica da 
Medicina em relação aos projetos existenciais que lhe cobram 

participação e lhe conferem sentido (AYRES, 2009b, p.59). 
 
Acrescentando a essas reflexões as perguntas: 

Como aparece ali, naquele encontro de sujeitos no e pelo ato de 
cuidar, os projetos de felicidade de quem quer ser cuidado? Que 
papel desempenhamos nós, os que queremos ser cuidadores, nas 
possibilidades de conceber essa felicidade, em termos de saúde? 
(AYRES, 2009b, p.62). 

 

E conclui as reflexões sobre a categoria crítica, afirmando: 

A verdade é que raramente chegamos sequer a nos indagar sobre os 
projetos de felicidade daqueles indivíduos ou populações aos quais 
prestamos assistência, quanto mais participar ativamente de sua 
construção (AYRES, 2009b, p.62). 

 

Na categoria reconstrutiva o autor coloca que  

Quando o cientista e/ou profissional da saúde não pode prescindir da 
ausculta do que o outro deseja como modo vida e como, para atingir 
esse fim, pode lançar mão do que está disponível [...]  então de fato 
já não há mais objetos apenas, mas sujeitos e seus objetos. Aí a 
ação assistencial reveste-se efetivamente do caráter de Cuidado 

(AYRES, 2009b, p.64). 

 

Como desafios dessa reconstrução das práticas de saúde, o autor aponta 

como “motivações fundamentais: voltar-se à presença do outro, otimizar a interação 

e enriquecer horizontes.” Para voltar-se à presença do outro “conceitos e métodos 

da psicologia, da antropologia, da sociologia podem nos ajudar a compreender mais 

ricamente os sujeitos com os quais interagimos nas e pelas ações de saúde”. Para 

otimizar a interação diz que  

instruídos por uma concepção dialógica, não apenas a sensibilidade 
da ausculta e a capacidade de resposta devem ser repensados nos 
serviços de saúde. A própria avaliação do que seja o bom êxito das 
ações desenvolvidas precisa sofrer rearranjos correspondentes 
(AYRES, 2009b, p.69). 
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Concluindo, o autor sugere que devemos somar à interdisciplinaridade e 

intersetorialidade a pluralidade dialógica  

[...] a abertura dos espaços assistenciais a interações dialógicas por 
meio de linguagens outras, como a expressão artística, o trabalho 
com linguagens corporais e mesmo outras racionalidades 

terapêuticas (AYRES, 2009b, p.70). 
 

Acrescenta que temos razões objetivas para o otimismo em relação às 

possibilidades atuais de expansão de horizontes “[...] há uma série de novas 

propostas em curso no campo da saúde, algumas ainda apenas na forma de 

discurso, outras já se estendendo como práticas consolidadas, que podem contribuir 

nessa direção” (AYRES, 2009b, p.70-1). 

 

Citando o Programa de Saúde da Família, as novas definições de 

vulnerabilidade e as ações de vigilância em saúde, diz que: 

Todas essas mudanças constituem interfaces dialógicas com 
enormes potenciais para os sentidos de reconstrução das práticas de 
saúde [...]  Resta-nos agora o não pequeno desafio de fazer com que 
os novos discursos trazidos por e com estas recentes proposições 
permitam efetivamente, reconstruir nossas práticas de saúde para 

que possamos sempre mais chamá-las de Cuidado (AYRES, 
2009b, p.70-1). 

 

O artigo a que se refere esse texto foi escrito em 2004, ano a partir do qual a 

Política Nacional de Humanização do Ministério da Saúde inicia efetivamente sua 

implantação, contendo muito da proposta feita pelo autor para reconstrução de 

nossas práticas de saúde, fato que será visto nos capítulos seguintes. 

Para Cecilio, um dos maiores desafios para quem faz gestão é penetrar no 

espaço do encontro trabalhador-usuário. Os milhares de encontros trabalhador - 

usuário são lugares de potência da produção do cuidado. No fundo, gostaríamos de 

produzir trabalhadores que agissem como aquele cuidador mujique (o camponês 

russo) do conto de “A morte de Ivan Ilitch”, utilizado por Cecilio (2009f) para explorar 

o tema das múltiplas dimensões da gestão do cuidado: profissional, organizacional e 

sistêmica.7 Ao ser contratado para cuidar de um juiz gravemente doente (Ilitch), ele, 

um mujique (Guerassim), apesar de analfabeto, consegue construir com seu 

paciente uma relação de verdadeiro cuidado, de alívio da dor insuportável, advinda 

do agravamento da doença, alívio que os médicos e tratamentos da época não 

                                                 
7
 Reflexões do Encontro de Educação Permanente de Apoiadores de Campinas, maio de 2008. 
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conseguiam proporcionar. O mujique foi o verdadeiro cuidador. Fez isso à margem 

do cuidado oficial.8 

Uma característica marcante da relação dos dois, ressaltada por Cecilio é 

que,  

apesar de ser um encontro marcado por “determinações” que lhe são 
externas, ele comporta sempre uma margem de liberdade, de 
possibilidade de criação, de invenção do inusitado, de atualização do 
virtual, que escapa aos determinismos que estão presentes na 
situação [...]  há a invenção de um novo modo de cuidar que escapa 
aos instituídos e alarga e reinventa o mundo do possível. Uma 
“tecnologia de cuidado” que nasce do gesto, da proximidade física, 
da escuta e da generosidade do “cuidador” (2009f, p.553), 

 

referindo-se à posição das pernas elevadas e apoiadas nas costas do cuidador 

mujique, único gesto que aliviava a dor do paciente, mesmo sendo essa uma atitude 

criticada pelos médicos da época. 

Até onde é possível ajudarmos a formar “cuidadores mujiques” nas unidades 

de saúde que apoiamos?  

Trabalhadores generosos, capazes de fazer uma escuta qualificada 
do que o OUTRO que está na sua frente lhe apresenta e, o que é 
mais importante, tanto disponibilizar o que já sabe para melhorar a 
vida desse OUTRO, como ser capaz de estar aberto para a invenção 
de novas formas de cuidado adequadas a cada situação singular. 
Tratar-se-ia, portanto, da possibilidade de se construir práticas 
gerenciais que valorizem as “linhas de fuga” que escapam ao que 
está instituído e sacramentado pelos saberes que operam os 
serviços de saúde, possibilitando uma escuta mais fina das 
necessidades singulares de cada pessoa (CECILIO, 2009f, p.553). 

 

Cecilio afirma ainda que essas “são questões que permanecem em aberto e 

constituem o tema central da gestão hoje, quando pensada de uma perspectiva 

crítica” (2009f, p.553), desafio dos maiores a serem enfrentados. 

                                                 
8
 Idem Ibidem. 
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Paralelo 1.4: Reflexões sobre a gestão - Uma história de intervenção em serviços: 

um diálogo com os socioanalistas franceses 

 

 É preciso destacar que foram muitas as reflexões sobre nossa prática em 

saúde que o doutorado me trouxe. Reflexões sobre o exercício da gestão e no que 

ela pode efetivamente ajudar o cuidado a se tornar realidade em nossas unidades 

de saúde.  

Cada um dos cinco distritos tem uma equipe multiprofissional de apoiadores 

institucionais. Desenvolvi este estudo em uma unidade de saúde de um distrito que 

tem, em sua área de cobertura, cento e noventa mil pessoas, com doze Centros de 

Saúde, um Pronto Atendimento, um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), um 

Centro de Convivência e uma Casa das Oficinas. 

A função de apoiador institucional é exercida na Secretaria Municipal de 

Saúde desde 2001, com a implantação do PSF Paideia (CAMPOS, 2003). Campinas 

tem uma rede de saúde no SUS com história reconhecida nacionalmente. Na 

Secretaria Municipal de Saúde já existiam profissionais médicos, enfermeiros, 

farmacêuticos, dentistas, terapeutas ocupacionais, psicólogos e assistentes sociais 

que exerciam o papel de apoio técnico nos distritos da cidade, porém, mais com um 

caráter de supervisão do que propriamente de apoio. Além disso, acabava de 

assumir um governo municipal, com firme propósito de investir na saúde e na 

educação como prioridades da administração. 

Foi um momento propício para a implantação de propostas inovadoras na 

rede de serviços. Inovadoras porque se tratava de uma forte intervenção na rede 

que pretendia nada menos que mudar a forma de atuar dos trabalhadores da saúde, 

conforme descrito por Campos (2000, p.21-40). 

Nessa época, estando em cargo de diretoria no hospital municipal, 

participávamos dos colegiados na Secretaria de Saúde, onde as mudanças de 

modelo eram discutidas. Só mais tarde, em 2004, é que fui para um distrito da 

cidade, passando a atuar como apoiadora institucional. 

Na mudança de modelo no hospital, implantamos colegiados de gestão em 

todas as áreas, reativamos o Conselho Local de Saúde, viabilizamos um núcleo de 

vigilância em saúde, mais amplo do que a Comissão de Controle de Infecção 

Hospitalar. Implantamos dispositivos de avaliação da qualidade como comissão de 
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óbitos, esboçamos um trabalho de contrato de metas, vinculado ao índice de 

valorização da qualidade, que era remunerado de forma diferenciada pela Secretaria 

Municipal de Saúde, conforme os resultados alcançados. Tínhamos muitas 

discussões a respeito das mudanças a serem implantadas, em uma séria tentativa 

de envolver os trabalhadores do hospital. Foram dois anos de intenso trabalho na 

gestão e depois mais um ano de igual ritmo como assessora e diretora da Secretaria 

Municipal de Saúde. Foi assim que em 2004 iniciei o trabalho como apoiadora do 

distrito. 

Os apoiadores são profissionais de diversas formações e que vêm de 

variadas experiências de gestão, com acúmulos diferentes e, portanto, caixas de 

ferramentas diferentes (MERHY, 2000). Formamos no distrito uma equipe de 

trabalho que atua no núcleo de nossa formação; no meu caso, apoio à assistência 

farmacêutica das quatorze unidades de saúde do distrito, e, no campo da saúde 

pública, apoiando unidades específicas com as quais formamos maior vínculo com o 

coordenador e os profissionais da UBS para diversas ações. Faz parte do nosso dia 

a dia: ajudar o colegiado gestor a se formar na unidade de saúde e resolver 

questões polêmicas; acompanhar os trabalhos do núcleo de saúde coletiva e seus 

desdobramentos no território; capacitar profissionais; avaliar o cuidado produzido 

nos aspectos quantitativos e qualitativos; viabilizar para dentro das unidades as 

diretrizes da Secretaria Municipal de Saúde; refletir sobre as dificuldades 

encontradas e soluções viáveis; viabilizar o atendimento à demanda da melhor 

forma possível; avaliar os resultados alcançados; assessorar a realização do 

planejamento e sua aplicação na prática; apoiar as equipes das unidades para 

atendimento das demandas sociais sempre crescentes; implementar políticas 

específicas para cada área do cuidado. 

Buscávamos mudar as práticas de saúde ajudando os profissionais da 

assistência a interagir com usuários do serviço de uma forma nova, tratando-os 

também como sujeitos, através do vínculo, da responsabilização, da clínica 

ampliada. E os apoiadores eram os facilitadores da implantação desse projeto: “O 

Método da roda (ou a Paideia) é um método de apoio à co - gestão. Tem por 

objetivo o exercício da gestão formando sujeitos capazes de analisar e intervir no 

ambiente de trabalho. É um método que pode ser tanto auto-aplicável, quanto contar 

com um ou mais apoiadores institucionais”(CAMPOS, 2000, p.185). 
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Sujeitos aqui entendidos, no sentido também utilizado por Ayres, como aquele 

que tem “identidade dos destinários de nossas práticas, ao ser autêntico, dotado de 

necessidades e valores próprios. Aquele que promove ações transformadoras, o 

sujeito como o ser que produz a história, o responsável pelo seu próprio devir”. O 

autor propõe ampliar essa conceituação, incluindo a subjetividade e a 

intersubjetividade “em que a ideia de permanência, associada à dimensão 

identitária, seja substituída pela de contínua reconstrução de identidades e a ideia 

de produção, relacionada à dimensão transformadora, seja abarcada pela noção 

mais ampla de sucesso prático, que pode ou não passar pela produção de bens”. 

Essa intersubjetividade, relação entre sujeitos, se dá através da linguagem: 

“Podemos então afirmar que sujeitos são diálogos” (AYRES, 2009a, p.22-8). 

Na época da implantação do PSF Paideia, houve muitas capacitações, 

leituras, textos e, sobretudo, muita tarefa de levar o modelo adiante, de gerenciar os 

conflitos gerados nas equipes, de lidar com o “encontro das águas” de um rio que 

chegava a um mar já presente nas unidades de saúde. Rio de ofertas composto por 

proposta de implantação de dispositivos bastante complexos, encontrando um mar 

de relações formadas nas diversas micropolíticas dessas unidades de saúde. 

Participei de uma equipe que foi formada para intervir nos serviços. Esse é o 

exercício da função do apoiador institucional.  Entretanto, ocorreu que as 

intervenções realizadas deram resultados muito diferentes dos inicialmente 

esperados, e as observações práticas do que deu e o que não deu certo foram, em 

grande parte, motivadoras da realização deste estudo. 

Abrindo aqui uma nova janela teórica, quero chamar, para um diálogo sobre a 

vivência dessa história, René Lourau e Georges Lapassade, que Baremblitt (1996, 

p.87) diz serem “senão os criadores exclusivos, pelo menos os que desenvolveram 

esta proposta que se chama Análise Institucional”. E quero estabelecer com eles a 

seguinte reflexão: A intervenção em uma unidade de saúde pode contribuir para 

“formar sujeitos”? 

Em Chaves da Sociologia esses autores descrevem o significado da análise 

institucional e da socioanálise: 
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No sentido amplo, a análise institucional tende a designar um método 
de análise social com base em observação e documentos, centrada 
no conceito de instituição [...] No sentido restrito, a análise 
institucional é um método de intervenção na prática social dos grupos 
e das organizações no sentido da sociologia das organizações, e das 
instituições, no sentido clássico. Fala-se então de socioanálise 
(LAPASSADE & LOURAU, 1972, p.148-9). 

 

E falando sobre instituições, afirmam que “São sociais todas as maneiras de 

agir e de pensar que o indivíduo encontra pré-estabelecidas e cuja transmissão se 

faz no mais das vezes pela via da educação” (1972, p.140) Aprofundam esse 

conceito descrevendo as ênfases dessa definição nos seguintes pontos: 

a) a instituição se manifesta através de comportamentos e modos de 
pensamento (e não pela organização das relações de produção); b) 
esses comportamentos e modos de pensar não têm por origem a 
personalidade, a psicologia individual, mas são, pelo contrário, 
impessoais, coletivos; c) comportamentos e modos de pensar 
coletivos constituem uma herança do passado, um governo dos 
mortos sobre os vivos; d) essa herança de padrões culturais é senão 
o objeto, pelo menos um dos efeitos da educação [...]  (LAPASSADE 
& LOURAU, 1972,p.141). 

 

Sendo assim, as pessoas que encontramos não são vasos vazios que 

possam ser preenchidos com os conteúdos que desejamos, ou papéis em branco 

que possam ser preenchidos com os conteúdos desejados pelos gestores. 

Os autores apontam as diferenças e contradições que encontraremos entre 

os membros de uma organização: de sexo, de adesão política, de referência 

ideológica (1972, p.150). 

Destacam os conflitos e lutas decorrentes das diferentes adesões e 

referenciais diversos e que a unidade do agrupamento deve ser compreendida 

dialeticamente descrevendo: 

a) um conjunto social possui unidade positiva, expressa por seus 
objetivos, sua finalidade, sua função oficial [...]  são objetivos 
reconhecidos universalmente como legítimos, verdadeiramente 
indispensáveis; b) [...] as particularidades da situação, da renda, do 
poder, da idade, do sexo, filiação política ou religiosa, de referência 
ideológica, etc [...] (fazem) esses objetivos algo imaginários diante 
dos objetivos concretíssimos das diferentes categorias empenhadas 
nessas tarefas comuns. Eis, quanto à primeira negação, o que 
ameaça quebrar a unidade positiva reduzindo-a a pó de interesses e 
de objetivos particulares; c) [...] A negação da negação consiste não 
em afirmar a unidade positiva em si como a única válida, mas em 
negar ativamente as negações muito reais que não cessam de 
operar a unidade do conjunto social. Este momento da negação da 
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negação é o da organização, da repartição mais ou menos 
“funcional” das tarefas, do plano mais ou menos racional, do 
programa, etc (LAPASSADE & LOURAU, 1972, p.149-150) 

 

Assim, o trabalho proposto pelos autores é descrito da seguinte forma: “ [...]  a 

análise institucional assume por objetivo o fazer surgir na realidade concreta (na 

expressão dos atores e não numa formulação científica exterior à linguagem dos 

atores) o aspecto dialético, ao mesmo tempo positivo e negativo, de todo 

grupamento organizado” (1972, p.151). Ser assim facilitador do aparecimento das 

contradições, do aspecto dialético das colocações dos diversos membros do grupo, 

faz parte do processo de intervenção em serviços a ser realizado. 

Falando da Análise Institucional diz Lourau:  

As deficiências da sociologia, mas também as da psicanálise, do 
direito e da economia política tendem a se articular na análise 
institucional a qual não pretende por isso substituir-se a nenhuma 
destas disciplinas, e menos ainda englobá-las. Articular lacunas, ver 
relações nos lugares onde só se percebiam elementos coerentes e 
homogêneos, comprovar um problema onde se julgava existirem 
soluções, não será este o caráter próprio de todo método novo? 
(1995, p.15). 

 

Estudo da aplicação da análise institucional realizado por Pereira traz que 

nesse tipo de trabalho  

[...]  o foco não é no método, mas nos grupos e organizações aos 
quais se quer auxiliar a elucidar aquilo que é oculto em sua vida e em 
seu funcionamento, provocando a palavra livre e trazendo à tona os 
não-ditos existentes. Aquilo que não se sabe, uma vez explicitado, 
faz mover o grupo na busca da autonomia e da transformação da 
realidade, deflagrando processos analíticos múltiplos de 
subjetividades (2007, p.163). 

 

Prosseguindo nas reflexões com Lapassade  e Lourau (1972), vou fazer uma 

breve sistematização do método utilizado pelos psicossociólogos. Esses 

profissionais dedicaram-se a fazer intervenções sociais tendo, como objetivo maior, 

a autogestão, expressão máxima do resgate dos sujeitos, intencionalmente 

adormecidos por um sistema social e político que pretende manter as coisas como 

estão e se reproduz no interior das organizações: 
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Os grupos caracterizam-se por um conjunto de pessoas que se 
assemelham por motivos diversos, entre eles a atividade profissional. 
Os grupos assim constituídos [...]  parecem ter regras comuns que 
não se observam espontaneamente. Vivemos nesses grupos sem 
tomar necessariamente consciência das leis de seu funcionamento 
interno (LAPASSADE & LOURAU 1972, p.100). 

 

Em suas intervenções, os psicossociólogos têm um método: 

primeiro realizam conversas individuais ou em grupos, fazem uma 
síntese que comunicam a seus “clientes”. Em uma segunda fase 
trabalham em comissões, uma equipe de investigação, reunindo os 
psicossociólogos e os responsáveis pela empresa. A intervenção 
prossegue, assim, através das reuniões de equipes. Com análise dos 
resultados das conversas, pela ação sobre certas estruturas da 
organização, mediante as reuniões de comissões, assiste-se 
progressivamente ao degelo das comunicações, os serviços entram 
em contato [...]  (LAPASSADE, 1983, p.86). 

 

Kurt Lewin foi o inaugurador desse tipo de prática, por volta de 1943. Foram 

intervenções em conflitos sociais como os raciais, por exemplo. Trabalhou para 

mudanças de hábitos alimentares em período de penúria, como facilitar aquisição e 

consumo de partes menos procuradas de miúdos de boi. Seis grupos de pessoas 

tiveram abordagens diversas, sendo que três só assistiram a exposições de 45 

minutos, dedicadas à riqueza dos miúdos em vitamina, e os outros três participavam 

de discussões coletivas com um perito em nutrição posto à disposição do grupo. Os 

resultados foram: 3% de donas de casa dos três primeiros grupos e 32% dos outros 

grupos mudaram de hábitos alimentares. Os autores concluem que “Esses 

resultados mostram a eficiência das decisões tomadas em grupo. Eles mostram 

igualmente, que os psicossociólogos conhecem os grupos, modificando-os segundo 

o princípio lewiliano da “pesquisa ativa” (LAPASSADE, 1983, p.87). Eis aqui uma 

experiência interessante do efeito das decisões tomadas em grupo e seu impacto na 

adesão das pessoas para colocá-las em prática. 

Além disso, discutem a criatividade grupal e apresentam pesquisas que 

trazem como conclusões o efeito positivo, quando a organização da tarefa permite a 

colaboração dos membros e que um efeito de grupo é possível e é mais original que 

os indivíduos agindo isoladamente (LAPASSADE & LOURAU, 1972, p.105). 



41 

 

 

 

Paulon, diz que  

Também na microssologia de Kurt Lewin, a crítica à passividade dos 
sujeitos envolvidos na investigação assume especial relevância. 
Lewin teve, entre outros, o mérito de reunir teoria e ação numa 
perspectiva de transformação social que trazia para o campo de 
pesquisa a diversidade das “valências grupais” e contextualizava o 
comportamento dos integrantes dos grupos como produto de um 
campo de determinantes interdependentes, constitutivos do espaço 
social (2005, p.19). 

 

O apoiador institucional é herdeiro dessa proposta de intervir e promover 

mudanças em grupos sociais. Discutir coletivamente os problemas a serem 

enfrentados, “trabalhar principalmente para facilitar as comunicações na empresa, 

para tornar claros os papéis, para tornar precisas as responsabilidades”, como diz 

Lapassade (1983, p.88), são alicerces também de nossa prática. 

Então, retomando a interrogação acima, “A intervenção em uma unidade de 

saúde pode contribuir para “formar sujeitos?” Podemos dizer que a análise 

institucional e os estudos de René Lourau e Georges Lapassade nos ensinam muito 

sobre como fazer esse percurso. O encontro com esses autores transforma nossa 

visão sobre intervenção em serviços e os conhecimentos adquiridos foram muito 

utilizados na realização da pesquisa. 

A implantação dos dispositivos propostos pelo PSF Paideia, como equipes de 

referência com reuniões semanais para discussão dos casos e elaboração de 

projetos terapêuticos singulares; colegiados gestores para democratização da 

gestão; núcleos de saúde coletiva nas Unidades Básicas de Saúde; adscrição de 

clientela realizada pelos agentes comunitários de saúde (ACS), visitas domiciliares, 

proposta de uma clínica ampliada, foram práticas experimentadas à exaustão nos 

últimos anos na rede de Campinas. O que continuava se apresentando como 

desafio, - muito presente no desenho da minha pesquisa-intervenção - era a 

necessidade de continuar investindo na micropolítica das unidades, um trabalho 

contínuo junto às equipes em relação ao modo de se produzir o cuidado... 



42 

 

 

 

Paralelo 1.5: Reflexões sobre o contexto – Construindo novos caminhos 

 

Participando ativamente do Programa de Educação Permanente (PEP), tive  

influência de suas ideias. Ter o orientador da pesquisa como coordenador do PEP 

foi uma oportunidade de reflexão privilegiada sobre a nossa prática de apoiadores. 

Já percebia problemas de cuidado não humanizado. Compreendi a importância de 

valorizar a micropolítica, o protagonismo dos trabalhadores, seus autogovernos. Não 

sabia como entrar na equipe de uma forma mais resolutiva. 

O interesse do estudo sempre foi voltado a uma pesquisa que pudesse 

revelar mais sobre o funcionamento da UBS e produzir conhecimento sobre como é 

exercido o cuidado em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) do SUS. 

Como apresentei antes, o interesse pelo tema do cuidado nasceu da minha 

experiência de gestão como apoiadora institucional de uma unidade de saúde dessa 

rede. Contrastando experiências de ações gerenciais que ajudaram o cuidado a ser 

aprimorado, com outras que tiveram pouco ou nenhum impacto na qualidade da 

assistência, nasceu o desejo de estudar e compreender o que levaria a prática 

cotidiana nas unidades a ser mais condizente com os includentes princípios do SUS 

de universalidade, equidade e integralidade da assistência. 

Minha participação no PEP despertou a necessidade da utilização da teoria 

para iluminar a prática do dia a dia e produzir conhecimentos a partir dessa prática, 

com um olhar mais atento e mais crítico em relação às ações realizadas. O 

Programa partia de demandas locais, com a proposta de ajudar os coordenadores a 

adequar a gestão do cuidado exercida na unidade de saúde que coordenavam. A 

diversidade dos problemas colocados, a riqueza de discuti-los à luz da teoria, a 

possibilidade de ir construindo soluções coletivas para os problemas abordados foi 

um processo que vivemos com intensidade. Participando daquelas discussões, foi 

ficando cada vez mais evidente para mim a complexidade do exercício da gestão na 

micropolítica da unidade de saúde, e o quanto era preciso estudar e aprender para 

poder contribuir com o aprimoramento do cuidado oferecido. 

Participavam desses encontros mensais: o diretor de saúde, a coordenadora 

de recursos humanos da SMS, os cinco coordenadores distritais, os apoiadores (que 

têm seu PEP próprio e simultâneo ao PEP dos coordenadores de centros de saúde) 

e todos os coordenadores da rede básica. Nesse sentido é possível afirmar que o 
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PEP é altamente institucionalizado e corre “por dentro” da SMS, envolvendo todos 

os seus níveis. 

O PEP tem uma “coordenação ampliada” composta pelos seguintes 

membros: a coordenação de recursos humanos da SMS, os coordenadores dos 

cinco distritos sanitários, dois apoiadores distritais por cada distrito, técnicos do 

Centro de Educação dos Trabalhadores de Saúde (CETS) e um consultor externo, 

professor de uma universidade. A coordenação se reúne mensalmente, após o 

encontro com os coordenadores, para realizar o “processamento”, ou seja: a) avaliar 

dinâmica do encontro; b) avaliar a qualidade das discussões e os temas trazidos 

pelos coordenadores; c) definir a próxima prática gerencial.  

A prática gerencial é o núcleo operativo do PEP e sua vértebra. Ela é uma 

“proposta de intervenção” do coordenador junto à equipe e deverá ser desenvolvida, 

com a ajuda dos apoiadores distritais e de um técnico do CETS, entre um encontro e 

outro, no espaço de cerca de 30 dias. 

As práticas gerenciais desenvolvidas pelos coordenadores em suas unidades 

são “processadas” em reuniões realizadas nos distritos sanitários, isto é, são 

apresentadas as várias experiências dos coordenadores, discutidas, procuradas 

sínteses e eleita uma ou mais experiências para serem apresentadas nos encontros 

presenciais. 

Os encontros presenciais são mensais, com duração de quatro horas. De 

forma revezada, a cada mês, na parte da manhã, reúnem-se os coordenadores dos 

distritos Norte, Noroeste e Leste e, na parte da tarde, os coordenadores dos distritos 

Sul e Sudoeste. Para o encontro são trazidos os “produtos” do processamento feito 

em cada Distrito de Saúde (DS). Sempre um coordenador apresenta o trabalho, 

utilizando-se de multimídia. Na apresentação, o coordenador relata a síntese das 

discussões no DS e, depois, o seu próprio trabalho, em particular como foi o 

envolvimento da equipe e quais consensos, contratos e encaminhamentos foram 

feitos na sua unidade. Na sequência, abre-se o debate a partir dos trabalhos 

apresentados. Ao final, o consultor procura fazer uma síntese das discussões e 

apresentar alguns conceitos ou elementos teóricos, em particular do campo da teoria 

das organizações e da gestão em saúde, que contribuam para uma reflexão mais 

conceitual sobre o que foi apresentado.  
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A reunião da “coordenação ampliada” do PEP, feita na sequência, tem a 

finalidade (e responsabilidade) de captar se é necessário propor uma nova prática 

gerencial que aprofunde o que foi trabalhado no encontro que se acabou de realizar, 

ou se já é hora de se abrir novo tema. São encontros acalorados e de grande 

importância para o sucesso do PEP, em particular por que é ali que se define por 

onde se deve dar continuidade ao Programa. Um encontro ruidoso, tenso, disputado, 

pois são várias as percepções que os participantes (os coordenadores distritais, os 

apoiadores, os técnicos do CETS, o consultor) tiveram das discussões com os 

coordenadores e a próxima prática gerencial que, como foi afirmado antes, é 

vértebra e dá a direcionalidade necessária ao programa.  

Após o processamento, o consultor elabora um relatório com a síntese dos 

trabalhos apresentados pelos cinco DS, as discussões havidas, os conceitos 

teóricos utilizados e já apresenta a próxima prática gerencial. Esse relatório é 

distribuído amplamente para todos os participantes, lidos junto às equipes locais e 

serve como ponto de partida para a próxima prática. As reflexões desses relatórios 

são utilizadas como fontes bibliográficas para discussão do empírico da pesquisa. 

Conforme os temas vão sendo discutidos no PEP, outras instâncias da SMS 

vão sendo envolvidas, como a coordenação da câmara técnica da saúde da mulher, 

da câmara técnica do adulto, etc, promovendo uma forte institucionalização do 

Programa.  

As descobertas realizadas a partir da minha participação nesse Programa 

germinaram o desejo de saber mais e aprender mais a ajudar o cuidado a acontecer 

na rede básica do SUS Campinas. 
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MERIDIANO 2: O centro de saúde da intervenção - um cenário de 

sofrimento e conflitos  

 

Paralelo 2.1: Reflexões metodológicas - A transformação do projeto 

 

Com essa motivação, o projeto de pesquisa foi escrito várias vezes até 

chegar ao formato final. Inicialmente o trabalho foi pensado com uma abordagem do 

cuidado em assistência farmacêutica desenvolvido em uma UBS (A assistência 

farmacêutica no SUS: é possível inseri-la efetivamente na linha do cuidado?), com o 

foco em pacientes hipertensos atendidos na unidade. Depois, uma proposta de 

aproveitar a experiência do trabalho de Educação Permanente (Fotografias: Um 

estudo qualitativo do cuidado produzido ao paciente hipertenso a partir do 

desenvolvimento do Programa de Educação Permanente para coordenadores de 

Unidades Básicas de Saúde de Campinas). Na sequência, um foco mais na gestão 

do cuidado (O farmacêutico e a gestão do cuidado ao paciente hipertenso, um 

estudo qualitativo em Unidade Básica de Saúde). E a incorporação da soma dos 

olhares do gestor, trabalhador e usuário sobre o cuidado (A gestão do cuidado no 

insucesso do tratamento da hipertensão arterial sistêmica: Um estudo qualitativo em 

Unidade Básica de Saúde). Cada um desses projetos foram elaborados com várias 

versões escritas discutidas e reescritas. 

Dei início à coleta de dados dentro da proposta acordada do estudo de três 

casos de hipertensão não controlada indicados pelas equipes. A intenção era 

analisar a fundo esses casos de pacientes hipertensos e ir compartilhando, com a 

equipe, as informações conseguidas, tentando fazer convergir o olhar dos usuários, 

dos trabalhadores, da gestora local e da pesquisadora, de tal forma que pudessem, 

com as novas informações, rever o cuidado exercido e elaborar propostas 

alternativas em uma experiência de aprimoramento desse cuidado.  

No entanto, a ida para o campo no segundo semestre de 2008, coincidiu com 

um momento em que a equipe da UBS encontrava-se mergulhada em uma grande 

crise de relacionamento. Crise profunda, sobre a qual versou até toda a reunião de 

planejamento realizada em dezembro desse mesmo ano. 

Estava marcado um impasse. Por um lado, era a primeira vez que entrava 

nesse campo como pesquisadora, com uma proposta de estudar o que via, ligar com 
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a teoria, discutir com os autores. Por outro, era apoiadora da mesma unidade, com a 

responsabilidade de ajudá-la a funcionar melhor no campo da saúde coletiva. 

Apesar de a equipe ter aceito participar de uma pesquisa que envolvia o 

cuidado, era visível que, naquele momento, ela tinha muito mais necessidade 

de ser cuidada do que a capacidade de cuidar. 

Havia ali uma oportunidade de encarar o desafio de conhecer, o mais 

amplamente possível, as relações que ocorrem na micropolítica da UBS, aprender a 

estar mais próxima dessa equipe, qualificar a escuta de suas necessidades, 

enxergar onde estão os nós que impedem o aprimoramento do cuidado oferecido 

aos usuários atendidos. Foram estas atitudes “impostas” pela realidade, pelas quais 

o projeto de pesquisa foi reformulado. 

Deleuze e Guatarri falam que é possível,  

[...] olhar a realidade com uma luneta ou com um telescópio. Nesse 
segundo caso ver uma micro-seguimentaridade, detalhes de 
detalhes, “tobogã de possibilidades”, minúsculos movimentos que 
não esperam para chegar às bordas, linhas ou vibrações que se 
esboçam bem antes dos contornos, “seguimentos que se 
movimentam com bruscas interrupções (2009b, p.74). 

 

Foi pegando o telescópio, e vendo o mundo que se descortinava à minha 

frente, que percebi que não poderia mais pesquisar os três casos de hipertensão 

para estudar o cuidado exercido naquela unidade de saúde. Era preciso mais 

compromisso, mergulhar mais a fundo nesse mundo micropolítico que se abria a 

mim. A tese deveria retratar esse percurso, as mudanças pelas quais passei nessa 

viagem, as mudanças pelas quais passou o centro de saúde, as metodologias 

aplicadas, as reformulações sobre o problema da pesquisa, as reflexões sobre a 

gestão, as mudanças de contexto, a análise disso tudo à luz de certo referencial 

teórico, o conhecimento produzido, o que dele foi possível ser apropriado por essa 

equipe, formando os elementos do mapa que eu deveria construir. 

Trata-se, portanto, de uma pesquisa qualitativa na perspectiva reflexiva como 

proposto por Melucci (2005, p.44-65), que descreve as intervenções realizadas 

nessa UBS durante o período de vinte e quatro meses, visando à humanização das 

relações de trabalho e, consequentemente, do encontro trabalhador-usuário. 

Os momentos fortes de intervenção foram a realização das oficinas de 

comunicação e suas consequências, tendo como desdobramentos a oficina de 

humanização, que muda o processo de acolhimento da UBS, na busca de responder 
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a pergunta central da pesquisa: como avançar na humanização do cuidado oferecido 

por uma Unidade Básica de Saúde? Intervenções abordadas no próximo meridiano.  

 

 

Paralelo 2.2: Reflexões teóricas sobre o problema da pesquisa - a humanização do 

cuidado e o poder na micropolítica de uma unidade de saúde 

 

Não se pode pensar na humanização das relações de trabalho e, 

consequentemente, no encontro trabalhador-usuário sem pensar no tema do poder 

que permeia todas as organizações, e, naturalmente também, as organizações de 

saúde. 

 Segundo Cecilio (2007b), “O tema do poder impõe-se para quem estuda 

organizações”. O autor identifica, nas organizações, o que ele denomina das três 

dimensões de poder distintas e imanentes entre si: autoridade/ordem, 

disciplinamento/controle e cooperação/consenso. A de autoridade/ordem se 

expressa nos organogramas formais, nos regulamentos, nos rituais do cargo, tal 

qual formulado por Max Weber. A de disciplinamento/controle, atravessa a 

organização como um todo e em todas as direções, fala das inumeráveis relações 

que ocorrem na micropolítica, tal qual identifica Michel Foucault em suas reflexões. E 

a de cooperação/consenso, quando se está mais atento à ideia de poder de, do que 

de poder sobre, como se identifica nas duas dimensões anteriores (2007, p.222-7). 

 Cecilio destaca que essa última dimensão está presente em autores muito 

diferentes, como Hannah Arendt e Talcott Parsons:  

A visão parsoniana de poder é hegemônica na produção teórica 
sobre as organizações que estou denominando de estrutural-
funcionalista, com sua ênfase nas organizações como “sistemas 
cooperativos”. Já a concepção arendtiana pode ser identificada em 
autores que advogam a possibilidade de construção de novos 
consensos, no interior de colegiados organizacionais, como 
pressuposto fundamental para a mudança organizacional, como nas 

formulações iniciais do grupo da UNICAMP (2007, p.226) (modelo 
em defesa da vida, comentado no início desta tese). 

 

 O fato é que essas três dimensões do poder coexistem nas organizações. 

Mesmo que tenhamos implantado modelos mais participativos de gestão, as 

dimensões autoridade/ordem e disciplinamento/controle continuam presentes, 
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mesmo que não estejamos atentos a elas. Diz Cecilio: 

Frequentemente, modelos de gestão do tipo participativo, mais 
“democráticos”, que enfatizam a dimensão cooperação/consenso, 
deixam na sombra as outras dimensões do poder, o que pode 
explicar certo “mal-estar da organização”, ou seja, os trabalhadores 
são, de alguma forma subestimados na sua capacidade de 
percepção das contradições entre os vários tipos de sentidos da vida 
organizacional sinalizados pela direção e operacionalizados, em 
particular, pelas gerências que lhe são mais próximas (2007b, p.227). 

 

 Não é possível conhecer e intervir na micropolítica da UBS sem reconhecer 

os seus conflitos, colocando-os em análise pelos trabalhadores, nos moldes 

propostos pela análise institucional, que faz surgir o não dito, na própria linguagem 

dos atores que participam dos grupos, como vimos em Lapassade e Lourau (1972, 

p.151). 

Na experiência da EP antes relatada, era feito todo um investimento no 

sentido de que os trabalhadores pudessem ter uma melhor compreensão da base de 

tais conflitos, remetendo-os, de algum modo, às dimensões de poder existentes na 

vida da organização. Não que a simples “compreensão” dos conflitos, em bases 

racionais, se traduzisse em sua solução, mas, de algum modo, parecia ajudar a 

produzir uma “inteligência organizacional”, um modo mais elaborado de 

compreender as dificuldades do dia a dia. E, em alguma medida, ajudar a superá-

las. 

 Para avançar na humanização do cuidado oferecido por uma Unidade Básica 

de Saúde, fomos percebendo que reconhecer as múltiplas dimensões do poder que 

coexistem na organização, bem como a tensa dialética que existe entre elas, pode 

ajudar a reduzir a violência nas relações que ali se desenvolvem, sempre a partir 

das relações concretas que se estabelecem neste espaço, entre os vários atores 

institucionais. Compreender, analisar, problematizar a violência presente nas 

relações cotidianas passou a ser valorizado como fundamental para a qualificação 

do cuidado. 

Nas reflexões de Arendt sobre o poder, encontramos um alerta para essa 

necessidade de domínio do homem pelo homem. Sendo essa necessidade tão forte 

e tão presente nas relações, que a violência chega a ser tomada por sinônimo de 

poder, força, vigor, autoridade. No entanto, a autora adota uma definição de poder 

que se afasta do conceito de violência. Para ela, o poder está presente ou é, 
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condição para o poder, a relação entre as pessoas, as negociações de diferenças, a 

construção de acordos (2010, p.17-48). 

Pensamos, assim, que avançar na humanização do cuidado passa pela 

construção de uma concepção mais arendtiana de poder nas relações que se 

estabelecem na micropolítica da UBS, sem nunca desconsiderar as dimensões de 

autoridade/ordem e de disciplinamento/controle, sempre presentes na vida da 

organização. 

 Foucault traz grandes contribuições para se entender o poder nas relações da 

micropolítica. Diz o autor: “o que tentei investigar, de 1970 até agora, grosso modo, 

foi o como do poder” (1996, p.179). 

Da mesma forma que, em outras áreas do conhecimento, o autor se dedica 

ao que chamou de arqueologia do saber, isto é, aprender como esse saber foi 

construído. Ele sistematizou a questão dos micropoderes e identificou o poder que 

existe nas relações. O poder sobre o corpo: é sobre o corpo que acontecem os 

adestramentos.9 

Quero dizer que em uma sociedade como a nossa, mas no fundo em 
qualquer sociedade, existem relações de poder múltiplas que 
atravessam, caracterizam e constituem o corpo social e que estas 
relações de poder não podem se dissociar, se estabelecer nem 
funcionar sem uma produção, uma acumulação, uma circulação e um 
funcionamento do discurso (FOULCAULT, 1996, p.179). 

 

Assim que para Foucault, o poder não é estático, é exercício. Está em 

movimento.10 Dessa forma, ao olhar a micropolítica de uma UBS podemos identificar 

as relações de poder que ali acontecem nos variados encontros entre gestor-

trabalhador, trabalhador-trabalhador, trabalhador-usuário, gestor-usuário, usuário-

usuário e assim por diante. 

 Fazendo a arqueologia do direito, Foucault afirma que “o direito é, de modo 

geral, o instrumento dessa dominação”. Quando fala do direito, não se refere apenas 

às leis, mas ao “conjunto de aparelhos, instituições e regulamentos que aplicam o 

direito”, e como esse conjunto “põe em prática, veicula relações que não são 

relações de soberania e sim de dominação”. O autor explicita o que entende por 

                                                 
9
 Notas de aulas ministradas na disciplina Gênero, Sociedade e Saúde, por Eleonora Menicucci de 

Oliveira, no curso de pós graduação do Departamento de Medicina Preventiva, Ciências da Saúde, 
área de concentração Planejamento e Gestão da UNIFESP, no primeiro semestre de 2007. 
 
10

 Idem. Ibidem. 
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dominação e como ela está presente nas relações “por dominação, eu não entendo 

o fato de uma dominação global de um sobre os outros, ou de um grupo sobre outro, 

mas as múltiplas formas de dominação que podem se exercer na sociedade”. 

Propõe, assim, analisar com olhar mais criativo as relações no microcosmos: 

“Portanto, não o rei em sua posição central, mas os súditos em suas relações 

recíprocas: não a soberania em seu edifício único, mas as múltiplas sujeições que 

existem e funcionam no interior do corpo social” (1996, p.181). 

 Para realização dessa linha geral de análise, o autor aponta quatro 

precauções metodológicas necessárias para o seu desenvolvimento. A primeira: 

[...] não se trata de analisar as formas regulamentares e legítimas do 
poder no seu centro, no que possam ser seus mecanismos gerais e 
seus efeitos constantes. Trata-se ao contrário de captar o poder em 
suas extremidades, em suas últimas ramificações, lá onde ele se 
torna capilar; captar o poder em suas formas de instituições mais 
regionais e locais, principalmente no ponto em que, ultrapassando as 
regras de direito que o organizam e delimitam, ele se prolonga, 
penetra em instituições, corporifica-se em técnicas e se mune de 
instrumentos de intervenção material, eventualmente violento 
(FOULCAUT, 1996, p.182). 

 

Foucault procura saber, portanto, como a punição e o poder de punir se 

materializam em instituições locais. 

A segunda: “creio que seria preciso procurar estudar os corpos periféricos e 

múltiplos, os corpos constituídos como sujeitos pelos efeitos de poder” (1996, 

p.182). Para Foucault, o corpo é o micro, composto de objetividade e subjetividade, 

onde ocorre o exercício do poder, no físico e no subjetivo.11 

A terceira:  

o poder deve ser analisado como algo que circula, ou melhor, como 
algo que só funciona em cadeia. Nunca está localizado aqui ou ali, 
nunca está nas mãos de alguns, nunca é apropriado como uma 
riqueza ou um bem. O poder funciona e se exerce em rede. Nas suas 
malhas os indivíduos não só circulam, mas estão sempre em posição 
de exercer este poder e sofrer sua ação; nunca são alvo inerte ou 
consentido do poder, são sempre centros de transmissão. Em outros 
termos, o poder não se aplica aos indivíduos, passa por eles 
(FOUCAULT, 1996, p.183). 

 

                                                 
11

 Notas de aula da disciplina Gênero, op. cit. 
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Portanto, a teoria de Foucault diz: não existe relação sem poder, qualquer 

relação é de poder.12 Alerta que transforma o nosso olhar na análise da micropolítica 

de uma organização. 

E, finalmente, a quarta precaução metodológica: 

Deve-se, antes, fazer uma análise ascendente do poder: partir dos 
mecanismos infinitesimais que têm uma história, um caminho, 
técnicas e táticas e depois examinar como estes mecanismos de 
poder foram e ainda são investidos, colonizados, subjugados, 
transformados, deslocados, desdobrados, etc., por mecanismos cada 
vez mais gerais e por formas de dominação global (1996, p.184). 

 

Para o autor, analisar como os mecanismos de poder atuam nos níveis mais 

baixos e como repercutem de forma ascendente, é mais esclarecedor do que o 

caminho contrário. 

 Deleuze e Guatarri identificam esse poder disseminado, presente em todas as 

relações. Quando falam da implantação de uma política afirmam: “E a decisão 

política mergulha, necessariamente, num mundo de microdeterminações, atrações e 

desejos, que ela deve pressentir e avaliar de um outro modo” (2009b, p.102).  

É preciso considerar, na realidade particular de uma unidade de saúde, onde 

se deseja implantar uma política, a trama de poder que ali se estabelece, seja essa 

política qual for. Especialmente, em se tratando de uma política de humanização, 

que envolve, essencialmente, as relações que ali acontecem: “Os problemas se 

apresentam sempre desse jeito. Boa ou má, a política e seus julgamentos são 

sempre molares, mas é o molecular, com suas apreciações, que a „faz‟” (DELEUZE 

& GUATARRI, 2009b, p.102). 

 Por tudo isso, Cecilio coloca que: “Então não é demais afirmar que, qualquer 

mudança na atual forma de gestão deverá tomar como tema a questão do poder na 

vida organizacional, na perspectiva de compreender, da melhor forma possível, a 

configuração que assumem as relações de poder em cada situação particular” 

(1999, p. 318). 

                                                 
12

 Notas de aula da disciplina Gênero, op. cit. 
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Paralelo 2.3: Reflexões sobre o cuidado - O campo da pesquisa e as interseções 

com a macropolítica  

 

Na unidade de saúde, são, no período estudado, 77 funcionários: 13 médicos 

(três generalistas, três ginecologistas, 3 pediatras, 3 clínicos e 1 psiquiatra); 3 

enfermeiras (1 de Licença para Tratamento de Saúde prolongada) e 1 enfermeiro; 

20 auxiliares e técnicos de enfermagem; 5 dentistas; 4 auxiliares de consultório 

dentário (auxiliares de saúde bucal, sendo que 1 se encontra afastado por tempo 

indeterminado); 11 agentes comunitários de saúde; 3 vigias; 2 técnicas de farmácia; 

4 recepcionistas; 1 psicóloga; 3 funcionárias da limpeza; 3 administrativos (1 

afastado por tempo indeterminado); 1 terapeuta ocupacional e 1 coordenadora. 

Atendem também na UBS 1 fonoaudióloga e 1 psiquiatra infantil, lotados em outra 

unidade de saúde. Esse Centro de Saúde conta ainda com médicos, enfermeiros, 

nutricionistas e psicólogos docentes da Pontifícia Universidade Católica de 

Campinas (PUCC) e 4 auxiliares de enfermagem, contratados pela Universidade 

para darem suporte às 13 disciplinas que realizam estágio na unidade. 

Destes 77 funcionários, 70 são mulheres. A predominância tão marcante do 

gênero feminino no trabalho desenvolvido em unidades de saúde traz características 

diferenciadas que mereceriam estudos mais aprofundados sobre o tema. Oliveira 

(2009) destaca a importância da incorporação da categoria de gênero nos novos 

temas e saberes nos estudos em saúde coletiva. A autora levanta estudos que 

demonstram o vácuo de pesquisas em duas áreas de conhecimento, que são o 

trabalho, saúde e gênero e sua relação com a subjetividade e sexualidade. Afirma 

que: “Ao serem problematizadas pelo feminismo, é evidenciado que as relações de 

gênero não são produtos de um destino biológico, mas antes de tudo, construções 

sociais que têm uma base material” (2009, p.1008). Este tema fica assim como uma 

vertente da maior importância a ser explorada em pesquisas futuras que dêem 

continuidade às reflexões desenvolvidas nesta pesquisa. 

O Centro de saúde em estudo atende um território de 18.223 pessoas13, e 

têm uma produção anual em torno de 21.000 consultas médicas; 17.000 consultas 

                                                 
13

 TABNET, 2009, acesso em www.campinas.sp.gov.br. 
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odontológicas; 22.300 consultas e procedimentos de enfermagem.14  

Faz parte de um distrito da cidade onde há 170.000 pessoas, em 

aproximadamente 40.000 domicílios nos 89 (bairros, núcleos, favelas e ocupações), 

sendo cortada por 2 grandes rodovias (Anhanguera e Bandeirantes). Do total da 

população do distrito, 51% são mulheres. Aproximadamente 39% estão abaixo de 20 

anos (66.300 pessoas), há grande número de migrantes, sendo do interior SP–PR–

MG–Norte e Nordeste, apresentando baixa renda e escolaridade incompleta. As 

cinco principais causas de óbitos são: aparelho circulatório (31,3%); neoplasias 

(19,1%), causa externa (12,6%); aparelho respiratório (11,7%) e doenças infecto 

parasitárias (6,2%)13. 

Olhar para dados de produção é insuficiente para identificarmos o cuidado 

oferecido por uma unidade de saúde. Aprofundando os referenciais que levam a 

pensar no cuidado, abrimos novo diálogo sobre o tema, o de quanto não somos 

formados para atuar na perspectiva da integralidade. 

Existem experiências que trabalham nessa perspectiva, como demonstrado 

por Pinheiro (2006), que organizou um livro com relatos de ensino na formação de 

profissionais para integralidade em saúde. São apresentados um trabalho da Região 

Norte, dois do Nordeste, um do Centro- Oeste, três do Sudeste e três da Região Sul. 

Esses trabalhos foram selecionados a partir do Seminário Nacional sobre a Política 

AprenderSUS e as Graduações na Saúde, promovido pelo Ministério da Saúde e 

Educação, em agosto de 2004. Essa iniciativa foi da maior importância para 

evidenciar o necessário processo de transformação na formação dos profissionais 

da saúde nessa nova lógica, que é pré-requisito para o exercício do cuidado. 

A partir do estudo dos trabalhos apresentados, Pinheiro coloca que  

[...]  são experiências as quais apresentam evidências concretas de 
um processo de construção e reconstituição permanente de novas 
práticas de formação no âmbito das universidades e demais espaços 
formativos. Práticas que forjam projetos para uma forma de formar 
em saúde, buscando resgatar o humano e sua relação com o 
entorno. Desenvolver habilidades do cuidar na saúde tem sido, cada 
vez mais, uma exigência no SUS (2006, p.14). 

 

O que menos havia na unidade de saúde estudada em dezembro de 2008, 
                                                 
14  O Sistema de Gerenciamento de Unidade Ambulatorial Básica (SIGAB), sistema destinado à 

informatização da rede ambulatorial básica do Sistema Único de Saúde – SUS auxiliando a 
administração dos seus processos e fornecendo informações sobre a morbidade da população 
atendida.  
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era um trabalho na perspectiva da integralidade. Era pura fragmentação, causada 

por conflitos internos da maior gravidade. Para avançar na humanização do 

cuidado ali exercido, havia a necessidade de se trabalhar a perspectiva da 

integralidade, perdida no rodamoinho dos conflitos diários. 

Outro aspecto importante em relação à integralidade é o colocado por Ramos, 

autora que discute o tema a partir de estudos sobre as necessidades de saúde, 

colocando: 

[...] as necessidades sociais são historicamente produzidas pelas 
relações que os homens desenvolvem para produzir sua existência 
material e espiritual. Visto pelo prisma ontológico, a atenção em 
saúde poderia ser compreendida como a ação humana destinada ao 
cuidado do/ com o outro. Se, nesse sentido, o trabalho não é uma 
mercadoria, mas a mediação primeira na produção da existência 
humana, o trabalho em saúde seria o meio pelo qual a existência é 
produzida/ mantida como bem estar físico, mental e social (2010, 
p.210). 

 

A autora discute que a integralidade é justamente o resgate da subjetivação 

da vida, o que está em contraposição à “manutenção de vidas objetivadas”, 

propostas pela “mercadorização do trabalho sob o modo de produção 

capitalista”(RAMOS, 2010, p.210). 

 Reconstruir o sentido do trabalho em saúde passa, desse modo também, 

pela macropolítica, micro e macro, linhas de segmentos que se cruzam (DELEUZE & 

GUATARRI, 2009b, p.97). 

Discorrendo sobre o sentido do trabalho em saúde, Ramos destaca a 

importância do acesso para a realização da equidade e da universalidade e 

descreve o que considera “um pressuposto condicionante da integralidade: o caráter 

público dos serviços de saúde e, portanto, um modelo de Estado comprometido com 

políticas sociais públicas e universais” (2010, p.210). 

Penso que muito nos faz falta, para tornar realidade esses tão sonhados 

ideários do SUS, que vimos a duras penas construindo, passo a passo, com 

enormes dificuldades: “um Estado comprometido com políticas sociais públicas e 

universais”. Estado que assuma o desafio de implementar políticas tão includentes, 

que destine os recursos necessários para essa empreitada, que priorize saúde e 

educação, cultura e que valorize e invista nesses trabalhadores. Processo de 

transformações profundas, em vez de ceder a alternativas fáceis, como entregar os 

serviços de saúde à iniciativa privada, colocando a perder o princípio constitucional 
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do comando único do SUS. 

Pinto, falando sobre o comando único do SUS, diz que: 

O conceito da direção única no SUS foi incorporado na Constituição 
Federal de 1988, em seu artigo 198, que criou o Sistema de Saúde 
Brasileiro e delineou suas principais diretrizes político-institucionais, 
sendo associado à diretriz da descentralização das ações e serviços 
de saúde. Além da Constituição, esse conceito foi retomado na 
legislação que regulamentou e institucionalizou o SUS no país, 
sendo incorporado em vários artigos da Lei nº 8.080/90. Como 
competência atribuída a cada esfera de governo, a direção única foi 
identificada com o Ministério da Saúde, no âmbito da União, e com 
as respectivas Secretarias de Saúde ou estruturas equivalentes, no 
âmbito dos estados, municípios e Distrito Federal (2010, p.520). 

 

O autor faz um histórico dessa construção, destacando políticas precurssoras 

do SUS como as Ações Integradas de Saúde (AIS), o Sistema Unificado e 

Descentralizado de Saúde (SUDS): 

[...] ambas experiências seguiram diretrizes, posteriormente, 
incorporadas à base jurídico-legal que criou o SUS, como a 
descentralização e a integração de serviços de saúde, envolvendo 
serviços e estabelecimentos de saúde dos Ministérios da Previdência 
e da Saúde, bem como das Secretarias de Saúde Estaduais e 
algumas municipais (PINTO, 2010, p. 520). 

 

E segue descrevendo as Normas Operacionais Básicas que viabilizaram esse 

princípio. Interessante é ver nesse artigo, que avalia os movimentos e ações 

realizadas pelas secretarias municipal e estadual, os caminhos seguidos em uma 

cidade grande como São Paulo em relação ao SUS, e o quanto contribuíram, ou 

não, para viabilizar a integralidade. 

Através de entrevistas e estudos de documentos, o autor usou como 

categoria de análise o conceito de “integração sanitária”, destacando o movimento 

para essa integração que vem vindo desde as AIS e do SUDS. “A própria integração 

do INAMPS ao Ministério da Saúde e sua posterior extinção podem representar uma 

forma e primeiro exemplo concreto de como se poderia implementar a direção única 

no SUS, superando a fragmentação do sistema”. E os movimentos que formam “uma 

nova forma de confrontar a Política Nacional de Saúde e fragmentá-la novamente, 

como o PAS, em São Paulo, na década de 1990” (PINTO, 2010, p.530). 

Pinto destaca ainda possíveis riscos que ameaçam a integralidade: “a 

autonomia política de estados e municípios representam um contrapeso à 

concentração de poder e recursos na União, podendo inclusive vetar a 
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implementação de políticas federais”. E a autonomia dos hospitais, que pouco se 

integram ao sistema: “Outra questão estratégica para o futuro do SUS e que este 

estudo detectou encontra-se relacionada com a dinâmica dos hospitais, seu poder e 

sua grande autonomia em relação ao restante do sistema e que não é uma 

particularidade do caso de São Paulo” (2010, p.530). 

A construção da integralidade passa, em nível macropolítico, pelo 

fortalecimento do comando único do SUS, encontrando formas de reincorporar os 

serviços entregues para OSs e OSCIPs à lógica do público. Em momento tão difícil 

como o que estamos vivendo, com os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal para 

as contratações e as dificuldades da gestão de ter a agilidade da máquina pública, 

necessária para humanizar o cuidado, o caminho seguido não é o da transformação 

dessa realidade, buscando formas para construção de um Estado ágil e 

comprometido com políticas universalizantes. Muito pelo contrário, o caminho que 

mais tem sido seguido é o da entrega dos serviços às OSs e OSCIPs. E é dessa 

forma que o Estado vai perdendo, cada vez mais, seu papel de ser um “Estado 

comprometido com políticas sociais públicas e universais”. 

Hoje o trabalho nas unidades de saúde comporta dois, às vezes três vínculos 

empregatícios diferentes. Nessa conjuntura, ressignificar o trabalho na lógica da 

integralidade assume uma complexidade muito maior. Falar em rede de saúde, no 

mar de fragmentações que a gestão tem mergulhado o SUS parece cada vez mais 

distante. 

 É nessa rede básica que temos que investir, porque ela é “o lugar de 

efetivação das práticas de saúde que reposicionam o sentido de todo processo de 

produção de serviços e das suas finalidades, inclusive redefinindo o lugar dos 

outros, visando uma mudança de direção de um sistema hospitalocêntrico para um 

redebasiocêntrico” (MERHY,1997c, p.199). 

Mas como a realidade é um rizoma e não uma árvore (DELEUZE & 

GUATARRI, 2009a, p.11-37), há outras linhas que se cruzam nesse emaranhado da 

realidade complexa em que vivemos. Ao mesmo tempo em que os gestores não 

encontram saída para o SUS como política pública e entregam nossos serviços para 

a gestão da iniciativa privada, em vez de fortalecerem a luta pela necessária reforma 

do Estado de que necessitamos, a Política Nacional de Humanização, como diretriz 

a ser implementada em todos os serviços do SUS, nasce, cresce e floresce a partir 
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de uma equipe do Ministério da Saúde comprometida com o cuidado.  

 

 

Paralelo 2.4: Reflexões sobre a gestão - A ética, o diálogo e a negociação como 

componentes centrais do cuidado em saúde 

 

Deslandes, analisa o discurso do Ministério da Saúde sobre humanização da 

assistência. Nesse artigo, apresenta como ideias centrais da humanização “a 

oposição à violência; oferta de atendimento de qualidade, articulando os avanços 

tecnológicos com acolhimento, melhoria das condições de trabalho do profissional, e 

ampliação do processo comunicacional” (2004, p.7). 

A autora traz que  

Geralmente emprega-se a noção de “humanização” para a forma da 
assistência que valorize a qualidade do cuidado do ponto de vista 
técnico, associada ao reconhecimento dos direitos do paciente, de 
sua subjetividade e referências culturais. Implica ainda a valorização 
do profissional e do diálogo intra e inter-equipes (DESLANDES, 
2004, p.8). 

 

Afirma não haver ainda consenso sobre o que se designa como 
humanização e questiona a possibilidade de sua implantação: Como 
ainda não são consensuais os contornos teóricos e mesmo 
operacionais do que se convencionou designar como humanização, 
sua abrangência e aplicabilidade não estão inteiramente 
demarcadas[...] haveria espaço para mudanças estruturais e para 
implementação de novos conceitos e práticas, voltados para 
humanização da assistência? (DESLANDES, 2004, p.8) 

 

Nesse trabalho, analisando o Programa Nacional de Humanização e o manual 

do Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar (PNHAH), a 

autora destaca os seguintes eixos: 

1. Humanização como oposição à violência, seja física, seja psicológica que 

se expressa “nos „maus tratos‟, seja simbólica, que se apresenta pela dor de não ter 

a „compreensão de suas demandas e suas expectativas‟, e sugere um modelo 

centrado na possibilidade de comunicação e diálogo entre usuários, 

profissionais e gestores”. 

2.Humanização vista como a capacidade de oferecer atendimento de 

qualidade, “articulando os avanços tecnológicos com o bom relacionamento”. 
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3.Humanização como melhoria das condições de trabalho do cuidador 

“condições de infra-estrutura, seja das instalações físicas, renovação de 

equipamentos, etc [...] como costura de todas as demandas e problemas 

diagnosticados, os documentos apontam a deficiência do diálogo, a debilidade do 

processo comunicacional entre profissionais e usuários e entre profissionais e 

gestores, repercutindo de forma negativa no cuidado prestado” (DESLANDES, 2004, 

p.9-10). 

Através da leitura dos documentos ministeriais e da análise da autora, 

podemos ver a abrangência da proposta de humanização do Ministério da Saúde, 

passando pela relação entre os funcionários, entre eles e a gestão, entre todos e os 

usuários, abrangendo condições dignas de trabalho.  

Como conceito – chave da humanização, Deslandes (2004) se refere “à 

necessidade de respeitar o „outro‟ como um ser singular e digno”. Aponta a 

importância da linguagem e que “A possibilidade comunicacional passa, então, a 

constituir a referência conceitual mais importante [...]  „sem comunicação não há 

humanização‟‟. As possibilidades comunicacionais só se ampliam se toda cultura de 

atendimento caminhar para um novo modelo, “uma nova cultura de atendimento, 

que só se viabiliza se for incentivada uma abertura de diálogo, do nível de gestão à 

tecitura mais cotidiana do encontro entre profissionais, profissionais e usuários” 

(DESLANDES, 2004, p.10-2). 

A autora aponta que a meta final é “promover uma mudança de cultura de 

atendimento em saúde no Brasil”, que fatalmente envolverá “diferentes graus de 

resistência e adesão [...],  sendo norteadores do trabalho os valores da solidariedade 

e alteridade” (DESLANDES, 2004, p.12). 

Como síntese, destaca dois pontos: “O primeiro diz respeito à concepção da 

suposta díade „tecnologia e fator humano‟ [...] a construção de um olhar ampliado 

sobre a produção do cuidado em saúde [...]”. O segundo “concerne à questão da 

mudança cultural [...]  especialmente a proposta de maior capacidade comunicativa 

como fundante de uma assistência humanizada”. E acrescenta: “Tais ideias serão 

inócuas se não forem valorizadas as expressões das expectativas e demandas dos 

próprios usuários - pacientes, reconhecendo sua autonomia e legitimidade 

simbólicas, cujas manifestações, a princípio, não são delegáveis a tradutores – 

intérpretes”. Destaca ainda o valor das condições estruturais desse profissional de 
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saúde: “Humanizar a assistência é humanizar a produção dessa assistência” 

(DESLANDES, 2004, p.13). Uma ressignificação do sentido do trabalho que longe 

de ser mercadoria “é mediação primeira na produção da existência humana” 

(Ramos, 2010, p.210). 

Deslandes coloca ainda que: “Positivamente, as ideias de humanização como 

antítese da violência e da incomunicabilidade reforçam a posição estratégica das 

ações centradas na ética, no diálogo e na negociação dos sentidos e rumos da 

produção de cuidados em saúde” (2004, p.13). 

Muitas vezes, pensei quão longe estava a equipe do Centro de Saúde 

estudado das diretrizes propostas pela Política Nacional de Humanização. Como 

nós, apoiadores, e como a gestão, de uma forma geral, muitas vezes nos 

distanciamos dos ideais aqui propostos e nos perdemos junto com as equipes 

assistenciais no rodamoinho diário das unidades de saúde, onde a desumanização 

passa a fazer parte do cenário sem nem mesmo ser percebida como tal. 

Em artigo em que recapitula a tradição teórica do debate sobre humanização, 

Deslandes (2006) traz como significados de desumanização: “tratar pessoas como 

coisas”; a “desumanização pela tecnologia”, sendo o cuidado realizado por 

intermédio de máquinas; ver a pessoa como problema, reduzindo o doente à sua 

patologia; tratar certas pessoas como “pessoas de menor valor”, através de leituras 

raciais/étnicas, de classe social, de gênero e eugênicas; “pessoas „isoladas‟, 

expressando despersonalização, reclusão, solidão e não reciprocidade entre 

pessoas doentes e seus cuidadores no sistema de saúde; tomar as pessoas como 

“recipientes de cuidados subpadronizados”, dispensando à determinada pessoa ou a 

grupo um cuidado inferior; considerar “pessoas sem escolha”, desconsiderando sua 

autonomia e grau de liberdade;  adotar a neutralidade e objetividade biomédicas, 

que teriam a função de promover melhor discernimento na tomada de decisões, mas 

poderiam gerar interações frias e distanciadas com os pacientes; colocar “pessoas 

em ambientes estáticos e estéreis”, retratando as preocupações com o ambiente e 

seu impacto sobre o cuidado (DESLANDES, 2006, p.37-40). 

Um grande aprendizado da pesquisa foi observar o quanto essa 

desumanização do cuidado ao paciente está relacionada à desumanização do 

cuidado entre os trabalhadores da saúde.  
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Lacaz realiza análise com foco no eixo da PNH de ”melhoria das condições 

de trabalho do cuidador”, afirmando que os outros eixos estão com ele articulados. 

Descreve “uma reflexão crítica da noção de Qualidade de Vida no Trabalho (QVT), 

levando em consideração as contribuições do Campo da Saúde do trabalhador, 

tematizando suas implicações para pensar a humanização do cuidado e do trabalho 

em saúde” (2006, p.110).  

O autor relata que  

Considerando-se a história recente das lutas dos trabalhadores no 
Brasil, do final dos anos 70 e início dos 80 do último século, verifica-
se que a questão da qualidade (de vida) n(do) trabalho não foi uma 
bandeira explicitamente colocada, mas sim a da melhoria das 
condições de trabalho e defesa da saúde como “direito” (LACAZ, 
2006, p.114). 

 

No campo de práticas e saberes denominado Saúde do Trabalhador (ST), “é 

a partir da categoria „processo de trabalho‟ que se constrói todo potencial explicativo 

e de intervenção sobre as relações entre trabalho e saúde-doença introduzido pela 

abordagem da ST”. 

Lacaz falando dos serviços de saúde, ressalta a importância do controle pelos 

trabalhadores sobre os processos de trabalho. Esse controle significa autonomia e é 

“elemento explicativo e mesmo determinante da qualidade de trabalho dos sujeitos”. 

Sobre a individualidade de cada serviço, com foco nas condições, no ambiente ou 

na organização dos processos de trabalho de acordo com as necessidades locais, 

diz o autor: “O controle é categoria que tem sido considerada por diversos autores 

do campo que estuda as relações entre trabalho e saúde-doença como relevante 

para compreensão da ocorrência do desgaste, do sofrimento, das doenças e dos 

acidentes de trabalho” (LACAZ, 2006,p.115). 

O referido autor, afirma que, com base na leitura da psicologia social, o 

controle dos trabalhadores é conhecer os riscos que correm, o que os faz sofrer e 

interferir sobre isso: “Controlar as condições e a organização do trabalho implica, 

portanto, a possibilidade de serem sujeitos na situação” (LACAZ, 2006, p.115-116). 

Questão nada simples considerando-se “o que representou a disciplina sobre 

o tempo disponível e a vida dos operários com o advento da Revolução Industrial na 

Europa ocidental e as novas formas de organização do trabalho daí advindas”. O 

fato é que a falta de controle dos trabalhadores sobre as condições e a organização 

do trabalho “explica diversos problemas de saúde e caracterizam o perfil de 
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adoecimento mais prevalente no mundo do trabalho, como demonstrado por vários 

estudos epidemiológicos e qualitativos” (LACAZ, 2006, p.117-118). 

Humanização é vista pelo autor como “a busca contínua do conforto físico, 

psíquico e mental diante das necessidades dos pacientes, de suas famílias, da 

própria „equipe de saúde‟ que os assiste, em conformidade com as relações que se 

estabelecem” (LACAZ, 2006, p.118). 

Por isso, para avançar na humanização do cuidado no Centro de Saúde 

estudado, tomamos os processos de trabalho como foco principal da pesquisa e o 

exercício de discuti-los com os trabalhadores, de decidir no conjunto como 

reformulá-los, à luz do que propõe a PNH no dia a dia da presença em campo.  

Outro referencial da PNH, importante para esta pesquisa, foi o 2º Fórum 

Municipal de Humanização, promovido pela Secretaria Municipal de Saúde de 

Campinas, em setembro de 2010. Dele participaram, como representantes do 

Ministério da Saúde, Dario Frederico Pasche, na época coordenador da PNH/MS, 

Maria Elizabeth Barros de Barros e Ricardo Teixeira, consultores da PNH/MS. Vou 

detalhar, na sequência, as contribuições desses técnicos, por representarem uma 

boa síntese das grandes questões que a perspectiva de humanização do cuidado na 

rede de serviços deve enfrentar.  

Junto com o artigo de revisão por Deslandes (2004), apresentado 

anteriormente, formam um painel sobre o sentido da “grande política” de 

humanização pretendida pelo Ministério da Saúde. 

Dario Pasche fala de como a PNH foi construída: “Trabalhamos para construir 

uma base teórica conceitual e metodológica sobre o que a PNH se propõe - produzir 

novas práticas de gestão que passa por uma experimentação de reinventar o 

trabalho, que é uma tarefa coletiva”. 

Coloca a importância da sua concretização na prática: “Temos que dar 

concretude à base discursiva da PNH.” Ressalta que essa política não pode se 

transformar em um discurso bonito. É uma proposta que traz uma série de palavras 

novas, porque uma política nova precisa de conceitos, “agora a gente precisa 

transformar isso em prática”, reafirma.  

O coordenador da PNH destaca como esse tema tem despertado interesse: 

“Tem crescido o número de trabalhos em torno do tema da humanização. Nossa 

leitura desses estudos nos remete ao fato de que a humanização exige uma 
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transformação do olhar dos gestores e trabalhadores da saúde, da qual depende a 

construção dessa nova cultura que nos levará, finalmente, à efetiva transformação 

do cuidado oferecido aos usuários nos nossos serviços”. 

E define que as diretrizes da Humanização são orientações clínicas, éticas e 

políticas que ofertam suporte a novas práticas de gestão e de cuidado, das quais 

destaca: 

1. A importância da democracia. 

2. A aplicação da PNH na clínica. 

3. A exigência de um novo sentido para o trabalho. 

4. O reconhecimento do direito ao cuidado do usuário. 

5. O reconhecimento do direito ao cuidado do trabalhador da saúde. 

Caracterizando a amplitude da proposta da PNH, Maria Elizabeth Barros de 

Barros, consultora do Ministério da Saúde, conta que foi a partir de entrevistas dos 

participantes da 12ª Conferência Nacional de Saúde sobre o que significava 

Humanização que saiu a definição: “Humanizar é pensar no SUS que dá certo”. 

Ressalta que existem muitas visões de acolhimento e que “este é mais do que 

um dispositivo, é uma diretriz, uma direção”. Define dispositivo como aquilo que 

ainda não está pronto – “é preciso pensar nas formas de fazer, deve partir do 

concreto, do singular de cada serviço”. E traz como síntese da definição: 

“Acolhimento é uma postura”. 

Faz parte dessa postura uma busca constante de aprimoramento. Ela lança 

um desafio para nossa reflexão sobre acolhimento: “Como manter a postura de 

atenção, olhar que se inquieta com o que está vendo?” 

Coloca como destaque a necessidade de se pensar os processos de trabalho 

que realizamos, apontando como questionamentos importantes a serem feitos: 

 

“Seria possível seguir essa diretriz sem uma análise dos processos de 

trabalho em curso nos serviços? Considerando que trabalho não é só 

executar, se trabalho significa protagonismo e potência de criação e invenção 

de outros modos de fazer, como é que a gente pensa essa diretriz do 

acolhimento como ideário, como aposta no outro modo de fazer saúde, como 

aposta em saúde como saúde pública, como saúde que se dá no comum, na 

construção do comum, na construção que se dá no encontro entre essas 
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pessoas que pensam e que fazem diferente?” 

 

Aponta que é inevitável que esses questionamentos gerem tensão no 

ambiente de trabalho. Tensão que deve ser enfrentada respeitando as 

particularidades de cada serviço: 

 

“E como é trabalhar esses tensionamentos, suportar esse tensionamento sem 

desqualificar o outro e sem silenciar o outro. Isso é análise de processo de 

trabalho. Não algo que vai servir para qualquer coisa em qualquer lugar, mas 

nós estamos falando que é uma diretriz na medida em que ela dá certa 

direção dos modos de produzir saúde.” 

 

A consultora do Ministério da Saúde expõe a importância de pensar o 

acolhimento dentro de uma concepção de rede: “Pensar nessa questão do 

acolhimento pensando também na rede, mas essa rede como padrão da vida.” 

Levanta nova reflexão a partir dos questionamentos: “Quer dizer é possível viver 

sem conectar-se com o outro? É possível viver sem uma produção do outro que está 

exatamente no espaço dialógico? Como é construir  estas redes que falam de certa 

forma de humanidade?” E reafirma que a PNH fala de outro humanismo: 

 

“é uma aposta radical na relação. Relação não necessariamente entre duas 

pessoas, mas relação com princípios, com valores, com modos de habitar o 

mundo, modos de construir esse mundo, modos de fazer o trabalho em 

saúde, modos de pensar saúde”. 

 

Refletindo sobre tecnologias que podem nos ajudar nesse processo afirma 

“que o grande desafio tem sido convocar o outro”. Destaca o desafio de conquistar 

os trabalhadores para participar das rodas de conversa: “A gente fala e é muito 

recorrente que a gente tem que fazer rodas nos serviços, certamente essa é a nossa 

aposta, produção de rede. A grande questão é como é que a gente convoca o outro 

para a roda?” 

Discutindo Redes Solidárias em Saúde, Ricardo Teixeira faz apontamentos 

dos quais foram tiradas questões que contribuem para este estudo. 
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Ressalta que rede é relação entre pessoas: “Houve tempo em que essa 

concepção de rede estava mais ligada a construir sistemas integrados”. Destaca que 

essa foi uma “discussão importantíssima”. No entanto, avançou para o 

reconhecimento que o componente humano é da maior importância para fazê-las 

funcionar: “Mas quando o discurso era só esse e boa parte das proposições se 

encaminhavam para sistemas que pareciam não conter o componente humano, 

muitas vezes se encaminhava para pacotes de informática. Mas estes pacotes para 

funcionarem dependem das pessoas. Sozinhos são insuficientes”. 

Falando de encontros, Ricardo Teixeira aponta que “a ética é construir 

encontros que sejam aumentativos da nossa potência. Ética é expandir a nossa 

natureza, a nossa potencialidade humana”. 

Braga coloca outros aspectos dessa discussão, como a de redes sociais de 

suporte e humanização dos cuidados em saúde. Para a autora, a visão de rede 

“significa, de fato, contrapor-se a uma concepção fragmentária do ser humano. Ou 

seja, percebê-lo como alguém capaz de participar e protagonizar atos de 

transformação de uma totalidade composta por relações sociais das quais ele é 

simultaneamente objeto e sujeito” (2006, p.163). 

Reconhecendo as dificuldades da experiência de adoecer, observa o quanto 

“na busca de alternativas para superá-las se recorre a tramas protetoras”. Assim, 

conclama os profissionais de saúde a reconhecerem o pertencimento dos pacientes 

atendidos a essa rede social de suporte à subjetividade do outro e facilitar os canais 

de sociabilidade como o da “família ampliada” de quem atendemos (2006, p.179). 

Sendo esse mais um elemento de construção de redes a ser considerado na 

humanização do cuidado. 

A Política Nacional de Humanização é, assim, de uma riqueza incalculável na 

sua formulação como política governamental. Formatada em 2003, pela Secretaria 

Executiva do Ministério da Saúde, foi beber na filosofia, na análise institucional, na 

psicanálise, na gestão e criou conceitos inovadores, lindamente sintetizados pelos 

participantes da 12ª Conferência Nacional de Saúde como: “Humanizar é pensar no 

SUS que dá certo”. 

Nesta tese, em que me dediquei ao tema da humanização do cuidado no 

SUS, assume especial importância a questão das mediações levantadas por Onocko 

Campos (2008). A Política Nacional de Humanização oferece uma excelente 
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oportunidade para se observar o tema de mediação como proposto pela autora. 

Muitas são as dificuldades de se implantar uma política da profundidade e seriedade 

da PNH, na prática diária da assistência. Mediação, o que está no meio, como diz a 

autora, será estudada na micropolítica de uma UBS. 

 

 

Paralelo 2.5: Reflexões sobre o contexto - Preparando para o empírico  

 

 Como a maioria das Unidades Básicas de Campinas, o Centro de Saúde 

estudado passou pela implantação dos dispositivos propostos pelo Projeto Paideia 

(Campos, 2003). Portanto, desde o ano de 2002, trabalha com adscrição de clientela 

três equipes de referência que se reúnem semanalmente para discussão de casos, 

tem colegiado gestor, núcleo de saúde coletiva, reunião mensal de toda a equipe, e 

conselho local de saúde na unidade. Além disso, sua coordenadora, que assumiu o 

cargo no ano de 2007, participa do Programa de Educação Permanente (PEP), 

desde essa data, sendo este um espaço privilegiado de discussão da gestão do 

cuidado. 

 Mesmo contando com dispositivos tão diferenciados e aparentemente tão 

“consolidados”, o clima organizacional vivido no ano de 2008 era dos piores. 

 A unidade passava por um momento difícil, com exacerbado grau de conflitos 

que se arrastavam há vários anos. Os funcionários da UBS estavam, 

frequentemente, envolvidos em brigas internas. Ocorriam distorções de informações, 

agressões verbais, perseguições, desmandos. Ações em grande parte decorrentes 

da verdadeira guerra estabelecida entre duas enfermeiras (Maria e Beatriz)15 que 

não conseguiam sequer conversar entre si, quanto mais coordenar uma equipe de 

enfermagem do tamanho e da complexidade desse Centro de Saúde. 

 Tratava-se de um problema recorrente. Os conflitos se sucediam e eram 

resolvidos pontualmente, sem que chegássemos a encarar de frente a desestrutura 

que o conflito entre as duas profissionais gerava na equipe. Ambas, além dos 

desentendimentos que mantinham entre si, dedicavam-se a cultivar aliados, de uma 

e de outra, divulgando erros, inadequações de todos os tipos entre os outros 

                                                 
15

 Nomes fictícios. 
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membros da equipe da UBS. Chegou-se ao ponto de haver quase que uma 

“classificação” interna na unidade: havia os que eram do grupo da Beatriz e os que 

eram do grupo da Maria. Os respectivos aliados encarregavam-se também de 

divulgar os mal feitos dos supostos “inimigos” do outro lado. 

 Nos anos de atuação como apoiadora da UBS, várias ações foram tentadas, 

tais como a distribuição e cobrança de responsabilidades entre os enfermeiros; 

mediação de conflitos entre a equipe de auxiliares, entre os enfermeiros, entre a 

enfermeira Maria e um médico, que por pouco não partiram para agressão física em 

calorosa discussão sobre a atuação na unidade, o que eram ações com pouca 

repercussão na reversão no quadro geral da unidade. 

 Dois focos de conflito que chamavam atenção eram a realização da escala de 

funcionários da enfermagem e o processo de trabalho da recepção. 

 Como não havia acordo entre as duas enfermeiras, uma não respeitava a 

escala que a outra fazia. Por exemplo, chegavam ao setor em funcionamento e 

ordenavam que o funcionário que lá estava escalado fosse trabalhar em outro setor 

naquele dia. Ainda que a necessidade de realocação fosse real em função de algum 

momento de sobrecarga da unidade ou da falta de um funcionário, a forma de 

realizar a troca era desrespeitosa tanto com o funcionário, quanto com quem tinha 

elaborado a escala. Isso mexia com a vida das pessoas. Muitas vezes, a escala era 

usada como “punição”, ao colocar o funcionário em setor que ele não desejava ficar 

ou, muitas vezes, nem havia sido devidamente capacitado para estar. 

 O processo de trabalho da recepção era permeado por muito sofrimento. As 

filas enormes. Tínhamos dias da semana determinados para marcação de consultas 

por equipe. Quando se abria a unidade às 7 horas da manhã, além de lotar a 

recepção, ainda permanecia a fila para fora da unidade com baixa resolutividade nos 

encaminhamentos. As auxiliares de enfermagem tinham que dizer muitas vezes: 

“não tem consulta, volte tal dia para marcar”. E afirmavam ser esta tarefa muito 

difícil. Reclamavam também que se sentiam oprimidas pelo “mar de gente“ que 

recebiam ao abrir a unidade. Tinham, como uma das maiores queixas, a falta de 

retaguarda do enfermeiro para os acolhimentos que faziam e a dificuldade de 

acesso aos médicos para encaminhar casos que ultrapassavam sua resolutividade. 

 A chegada de recepcionistas no ano de 2006 não conseguiu resolver a 

situação. Em certa medida criou mais um problema: Qual seria o papel da 
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recepcionista e qual seria o das auxiliares de enfermagem? Poderia funcionar a 

recepção sem auxiliares? Como deveria ser readequado o processo de trabalho da 

recepção, com boa interação entre os dois profissionais, diminuindo a sobrecarga 

dos trabalhadores e melhorando o acolhimento ao paciente? Várias discussões a 

respeito foram realizadas na época, mas as dificuldades de acerto intra-equipe eram 

maiores do que podíamos enxergar naquele momento. 

 Apesar da minha presença na unidade como apoiadora institucional, a ajuda 

que conseguia oferecer à coordenadora da unidade no sentido de gerenciar os 

conflitos emergentes e tentar reverter os prejuízos gerados aos funcionários e aos 

pacientes da UBS, era insuficiente para transformar a realidade observada. 

Por onde seria possível iniciar o trabalho de humanização do cuidado a que 

se propunha a pesquisa? Tinha, naquele momento, a clareza de que sem o real 

“enfrentamento” desse mundo micropolítico, dessa complexa rede de relações 

e influências mútuas, não seria possível avançar em nada no sentido da 

humanização. Era preciso trabalhar o micropolítico como o território da mediação 

entre a “grande política” e suas diretrizes generosas e ambiciosas. Produzir 

humanização nas relações cotidianas. 
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MERIDIANO 3: A intervenção 

 

Paralelo 3.1: Reflexões Metodológicas - Um caminho para “degelar” a comunicação  

 

O empírico da tese começou em dezembro de 2008 com um pedido para que, 

como apoiadora, trabalhasse “comunicação” na equipe. Era o momento do 

planejamento de 2009, e os trabalhadores, reunidos em um local fora da unidade, 

passaram o dia todo refletindo sobre os problemas e as prioridades para o ano 

prestes a iniciar. Estavam sofridos, discutiram praticamente o dia inteiro sobre os 

graves problemas de relacionamento entre eles e sintetizaram como 

“macroproblema”, ou seja, aquele capaz de englobar vários conflitos intra-equipe, o 

que foi denominado de “falta de comunicação”, e seu enfrentamento foi eleito como 

a prioridade de 2009, ou seja, o grande objetivo para o próximo ano era “resolver os 

problemas de comunicação dentro da equipe” e, para tanto, pediam ajuda do 

Distrito. 

Estava diante de um pedido de ajuda, cabia aceitá-lo ou ignorá-lo e seguir 

falando outra língua que não era a deles naquele momento, colocando ali outras 

prioridades, quando diziam claramente: “queremos, precisamos trabalhar a 

comunicação nesta equipe”. 

Lembrando das reflexões de Melucci, sobre o conhecimento produzido 

através da “troca dialógica entre observador e observado”, que o processo de sua 

produção “se adéqua progressivamente através da interação entre observador e 

observado” (2005, p.34), decidi, ainda sem saber exatamente como, responder a 

essa demanda e começar a pensar o que significava esse trabalho de comunicação 

solicitado. 

Acabava de terminar as disciplinas do doutorado, tinha os referenciais dos 

novos autores conhecidos, os textos lidos, ideias novas, e assim fui a campo 

trabalhar com essa equipe. 

Pedi ajuda para Claudia Curzio, apoiadora do Distrito do núcleo de 

enfermagem, para Vera Eliza, do Centro de Educação dos Trabalhadores (CETS) e 

Elizete, do Recursos Humanos (RH) da Saúde,  que ajudaram na organização e 

realização das oficinas de comunicação. 
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A partir dos princípios aprendidos no Paideia, nos propusemos a realizar 

Rodas de Conversa sobre o tema (2000, p.185-191), conforme descrito por Campos. 

Preparamos a intervenção no serviço dentro dos princípios propostos por Georges 

Lapassade e René Lourau, lembrando especialmente a necessidade de fazer surgir 

no grupo organizado, nas palavras deles, “o aspecto dialético, ao mesmo tempo 

positivo e negativo, de todo grupamento organizado” (1972, p.151). Assim, em abril 

de 2009, foram feitas as oficinas de comunicação. 

Iniciar a pesquisa significava buscar compreender essa realidade e como o 

cuidado era ali exercido, quais os seus obstáculos, o que impedia que a 

humanização ocorresse. E mais: devolver à equipe esses achados, de tal forma que, 

se apropriassem desses conhecimentos. Não conhecimentos absolutos, mas 

“interpretações plausíveis” (2005, p.33), conforme define Melucci, falando da 

pesquisa qualitativa na perspectiva reflexiva. 

Todos os trabalhadores da unidade de saúde foram convidados. O 

aquecimento para o trabalho foi feito na reunião geral de abril de 2009, que ocorreu 

um dia antes da realização das oficinas. 

A escala foi organizada de tal forma que, mesmo mantendo o funcionamento 

da unidade, fosse possível a participação dos funcionários em grupos de 20 

pessoas, em reuniões de aproximadamente 3 horas de duração cada uma. Os 

grupos eram mistos com pessoas de todas as categorias profissionais e de cada 

uma das três equipes de referência da unidade. 

Ao se iniciar a oficina, os funcionários recebiam uma folha de papel em 

branco com a qual deveriam fazer uma escultura que representasse como viam a 

comunicação no Centro de Saúde, colocando-as sobre uma mesa central e abrindo 

a roda de conversa sobre o tema. Anotávamos todas as falas em tarjetas e íamos 

colocando em um painel à vista de todos os participantes (anexo 2). 

Na etapa seguinte, os membros do grupo apontaram propostas que 

consideravam importantes serem encaminhadas para os problemas levantados. 

Anotações também colocadas nos painéis visíveis a todos. 

A última etapa consistiu na leitura das tarjetas produzidas, como devolutiva do 

que havíamos entendido, e solicitando que fossem feitas as devidas correções pelos 

participantes. O grupo indicou um representante, que foi chamado de facilitador da 

comunicação, para acompanhar os desdobramentos do trabalho. 
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Assim, foram realizadas quatro oficinas, contando com a participação de  69 

funcionários desse Centro de Saúde. Todas as tarjetas foram digitadas. Uma 

primeira leitura do material revelava surpreendente polifonia de significados, de 

sentimentos, de informações. Inicialmente, pensei em fazer uma tematização na 

linha proposta por Bardin (2009), mas, progressivamente, fui me dando conta que, 

para ser coerente com trabalho que eu estava realizando, o mais interessante seria 

ir produzindo uma narrativa mais livre, destacando ênfases nas falas dos 

trabalhadores, mas sem produzir uma categorização muito estanque. Optei por  

produzir uma narrativa mais fluida, fiel às falas e aos sentimentos expressos. Uma 

narrativa que funcionasse como uma janela aberta para o mundo micropolítico, que 

se abria para mim e, ao mesmo tempo, para os trabalhadores. Produzir um olhar 

compartilhado que o cotidiano, com suas correrias e disputas, se encarrega de 

fragmentar. Seria um momento de escutar o que não é escutado normalmente. 

Abrir-me para esse desconhecido para mim, pelo menos não nesta intensidade que 

o material das oficinas permitia perceber.   

A sistematização das discussões das oficinas de comunicação serviu como 

uma radiografia dessa rede de comunicações da equipe participante do estudo. 

Radiografia que todos pudemos ver, analisar, traçar caminhos sobre o que deveria 

ser feito a partir da apreciação situacional realizada. Eu escutava, os trabalhadores 

escutavam também.  

De qualquer modo, e aspirando a  produzir uma visão mais sistematizada do 

material, vali-me da reflexão feita por Ayres sobre a reconstrução das práticas de 

saúde, em particular três tópicos propostos pelo autor como necessários à 

qualificação do cuidado (voltar-se à presença do outro, otimizar a interação e 

enriquecer horizontes) (2009a, p.65-71), para organizar quadros com as falas dos 

participantes. Os três quadros resultantes dessa classificação estão disponibilizados 

na íntegra no anexo 3, sendo que apenas algumas narrativas mais ilustrativas dos 

problemas foram apresentadas e discutidas no texto, compondo a nossa narrativa16. 

Ainda a exemplo do que nos propõe Lapassade (1983, p.86) como método de 

intervenção em serviços, tratamos de promover o contato entre os participantes do 

grupo, perceber questões emergentes, “devolver” aos membros do grupo, trabalhar 

                                                 
16

 Chamo a atenção do leitor para como, no mesmo parágrafo, utilizei o “eu” (“vali-me da reflexão de 
Ricardo Ayres... ”) e o “nós”, quando digo nossa narrativa, pois a narrativa que foi sendo produzida 
não poderia ser mais designada como minha, por ecoar tantas vozes, as vozes dos trabalhadores.    
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em comissões, sempre visando a “degelar” as comunicações,  e torná-las mais 

fluidas. 

A partir das oficinas, continuamos nos reunindo com os escolhidos pelos 

grupos como facilitadores da comunicação para trabalhar sobre o material produzido 

e viabilizar as propostas de solução por eles apresentadas. 

O trabalho transcorreu durante os seis meses seguintes, tendo como 

momentos fortes, as reuniões gerais mensais para as quais todos os funcionários 

eram convidados, com suas agendas liberadas e a unidade trabalhando com um 

plantão de atendimento para os usuários que lá aparecessem.  

Essas reuniões foram preparadas em conjunto com o colegiado gestor, 

ampliada com os facilitadores da comunicação, avaliando os passos a serem dados. 

Foram meses de intenso sofrimento, da realização de muitas Rodas de Conversa 

para analisar o material produzido, sempre num esforço de “formar sujeitos capazes 

de analisar e intervir no ambiente de trabalho” (CAMPOS, 2000, p.185). 

Nesse processo, ouvindo aquelas narrativas, descortinou-se à minha frente 

um mundo desconhecido para mim. Mundo de “buracos negros, de muros brancos”, 

metáforas utilizadas por Deleuze e Guatarri para significar os lugares em que 

estamos presos, as formas de agir cristalizadas, nas quais nos deixamos prender. 

Não podia olhar para um ponto, pois havia muitos pontos, precisava traçar linhas, 

como dizem os autores: “cruzar, sair, atravessar, fazer a linha e não o ponto. 

Encontrar a linha de separação, segui-la ou criá-la, até a traição” (2009b, p.56). 

Como propõe Merhy, estava promovendo uma “coletivização da gestão”, 

(1997a, p.72) dos processos de trabalho, chamando, para ouvir as narrativas, todos 

os trabalhadores da unidade junto com a gestora, com o apoio distrital, com as 

representantes do nível central da SMS, com as representantes do CETS e do RH 

da saúde. 

Aqui pudemos identificar o efeito das narrativas, como discutido no paralelo 

1.2 dessa tese: “operação mediadora entre a experiência viva e o discurso, ligando 

explicação à compreensão”, “síntese que apresenta o novo, o não dito, o inédito 

através da linguagem” (RICOEUR, 1997, p.10). 

A exposição de como ocorriam as relações naquele momento, seu registro no 

painel a nossa frente, a devolutiva do que havia sido entendido daquelas narrativas 

elevou a outro patamar nossa percepção daqueles problemas. Fizemos o exercício 
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de tentar compreender, apreendendo aquela diversidade (1997, p.11), como nos diz 

Ricoeur. 

Estávamos diante de um momento privilegiado. Todos os funcionários que 

participaram dos grupos falaram, concordaram, discordaram, mas tinham algo a 

dizer. O fato de participarem assim das oficinas representava a possibilidade de criar 

nova interação nessa equipe (ONOCKO CAMPOS, 2008, p.1092). 

A metodologia desenvolvida a partir dali teve como propósito resgatar essa 

intersubjetividade perdida, relação entre sujeitos, que se dá através da linguagem e 

buscar caminhos de cuidado que passa pela construção de projetos, (AYRES, 

2009a, p.37). Portanto, as reuniões tinham como mote principal envolver aqueles 

atores com as revelações das oficinas de comunicação e encontrar caminhos para 

superar os problemas identificados. 

Além disso, colocar esses conflitos sobre a mesa, falar da dor que 

significavam, ali diante do distrito, da Secretaria, da pesquisa, foi um ato de coragem 

desses trabalhadores. Um ato de coragem da coordenadora da unidade de saúde, 

porque foi grande o grau de exposição, tratando-se da seriedade do que foi dito. 

Hoje, refletindo sobre as oficinas de comunicação, vejo que foi um ato de esvaziar-

se do sofrimento, de tantas mágoas acumuladas, da violência vivida ali no cotidiano 

daquele trabalho. Estavam tão sofridos e adoecidos, que não cabia mais nada 

naqueles corpos antes de esvaziar-se, de chegar mais perto de um “corpo sem 

órgãos” (DELEUZE & GUATARRI, 2009b, p.9-29). 

E do que falavam os trabalhadores? Que narrativas foram produzidas nos 

encontros? 

Intencionalmente, e sem pretensão do produzir sínteses, do que não é 

sintetizável por sua natureza múltipla, complexa e mesmo “rizomática”, apresento, 

na sequência, elementos dessa narrativa. Apresentação feita, como havia dito antes, 

com alguma sistematização, uma certa “categorização”, na linha indicada por Bardin, 

que permitisse uma certa organização de tantas falas, tantos sentidos, tanta 

diversidade que foi possível captar nos encontros daquele mundo de buracos negros 

e muros brancos,  mundo desconhecido para nós.  

O sofrimento dessa equipe evidenciado na oficina de comunicação foi 

narrado de muitas formas (Quadro 1): 
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“A questão da enfermagem está gerando angústias, adoecendo as pessoas, 

precisamos olhar para isto profissionalmente”; “Auxiliar assume coisas que é 

de competência do enfermeiro”; “Profissionais sentem-se oprimidos pela 

enfermeira Maria e temem represálias”; “Ficamos pisando em ovos. 

Trabalhando com medo, não trabalho na FEBEM17·... e nem no presídio”; ”A 

gente se sente vigiado”. 

 

Esse sofrimento era, em grande medida, gerado pelas duas enfermeiras da 

unidade, sobre as quais foram apontadas importantes distorções de comportamento 

como a injustificada ausência de retaguarda ao trabalho dos auxiliares: “em 

várias intercorrências têm ausência total do enfermeiro”; e as dificuldades pessoais 

entre duas enfermeiras que interferem no trabalho: “Duas profissionais 

superiores a nós têm dificuldades pessoais que interferem no trabalho”; “O duplo 

comando das enfermeiras sem se conversarem cria as resistências dos auxiliares”. 

 

Toda espécie de distorção das informações e de seu fluxo: “Você fala uma 

coisa, quando ela retorna, retorna de outro jeito”; “Não chega nas pessoas ...  chega 

de maneira dúbia”; “Há pessoas que distorcem e enrolam o resto da equipe”. 

Sendo que os enfermeiros deixaram de exercer a ponte de comunicação 

entre a coordenação da UBS e a equipe: “Várias informações passadas „truncam‟ 

no papel do enfermeiro”; “Na coordenação chegam muitas informações, não dá para 

criar comunicação direta com todos os funcionários e estagiários”. 

 Tornando-se a comunicação extra-oficial mais forte que a oficial: “Uma 

informação compete com outra (a paralela e a oficial)”; “As da rádio pião18 nem 

sabem o que de fato ocorreu e divulgam”. 

Na guerra estabelecida entre as enfermeiras, havia ainda diferenciação de 

tratamento delas para com os auxiliares dependendo do posicionamento deles a 

favor de uma ou de outra: “Profissionais tratados diferente dependendo do vínculo” - 

que têm com uma ou outra enfermeira da UBS.  

                                                 
17

 A Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (CASA), antigamente chamada 
Fundação Estadual para o Bem Estar do Menor (FEBEM). Sua função é executar as medidas 
socioeducativas aplicadas pelo Poder Judiciário aos adolescentes autores de atos infracionais com 
idade de 12 a 21 anos incompletos. 
18

 Expressão utilizada pra designar pessoas que veiculam informações nos espaços informais. 
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Além disso, foi discutida a não realização de atribuições do enfermeiro 

descritas no protocolo do município: “Tem condutas profissionais protocolizadas 

que não dá para o profissional escapar, como acontece aqui”; “Falta 

profissionalismo. Aqui não se cumpre protocolos do município: enfermeiro na 

retaguarda do acolhimento”. 

E sobrecarga de bons profissionais: ”Profissional sobrecarregado” – 

referindo-se ao enfermeiro Joaquim19; fala dos auxiliares e técnicos de enfermagem, 

e do próprio enfermeiro em depoimento emocionado. 

Realidade de conflitos exacerbados: “As enfermeiras aqui colocam mais 

lenha na fogueira, ao invés de serem apaziguadoras dos conflitos”; “Tem várias 

pessoas aqui que se alimentam das „pisadas na bola‟ do outro”. 

Somado à falta de capacitações necessárias para os auxiliares 

trabalharem nos setores onde estão escalados: “Tenho dificuldades em alguns 

setores, tem que parar para aprender, quando você aprende a comunicação flui”; 

“Desumano é falar que não tem médico“– referindo-se à “resposta automática” dada 

na recepção sem escuta qualificada da necessidade dos usuários. 

Com evidentes repercussões negativas na qualidade da assistência, 

expressas através de narrativas que retratam tanto falta de vínculo com os 

pacientes: “À medida que tente ajudar o usuário: Você resolve tudo... Você faz 

tudo... Você é paternalista”; “A gente vê o ônus que o paciente tem e para não 

chatear o colega você não resolve”. Quanto à falta de responsabilização: “Tem 

falta de orientação ao paciente, no processo de comunicação, às vezes, há 

persistência em uma postura que prejudica o paciente”; “Tem informação errada 

para o paciente: para vir no dia que a pediatra não estava”. 

À medida que “mapeávamos” os pontos de referência da síntese, era cada 

vez mais evidente que os profissionais não conseguiam voltar-se à presença do 

outro internamente, na realização do trabalho. Não havia solidariedade. Tinham 

estabelecido uma rede cruel de poder, de opressão intra-equipe, que gerava muito 

sofrimento. Presenciamos um grau de violência interna na unidade estudada, até 

então desconhecido para mim na dimensão em que ali se apresentava.  

Era possível identificar um grau avançado de adoecimento dessa equipe com 

relatos de desestabilização emocional dos funcionários: “Medo para equipe”; 

                                                 
19

 Nome fictício. 
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“Gera mágoa, rancor, na oportunidade que tiver vai descontar ... ”; ”Ser assertivo é 

diferente de ser agressivo, você pode expressar seus sentimentos sem ser 

agressivo e isto não ocorre aqui”; “Profissional está adoecendo lentamente”. 

Um clima organizacional de insegurança: “Me sinto em um barco à deriva. A 

coordenadora é o capitão, mas não tem o imediato... Estamos cansados... Vou 

largar o remo”; “As pessoas antes de saber o comando, julgam, definem a pena, 

criam mal estar”. E de policiamento que tolhe a participação: “Cuidado no que você 

fala...”, “A gente tem também um conhecimento de outro ponto de vista, para 

construir uma imagem, nosso saber é ignorando, nós somos desvalorizados na 

comunicação”. 

Clima de desconfiança: “Fiquei mais chateada ainda, tem pessoas que eu 

confiei e outros que não confio”; “Não existe a prática de chegar e falar o que não 

agradou, é melindrado!” E de falta de responsabilização pelas ações: “Porque 

fulano disse, não se dá nome aos bois”; “As pessoas se omitem para não se 

comprometer”. 

Trabalhando com muitas divisões internas: “Equipes divididas pelas cores, 

os funcionários se pintaram e pintaram os pacientes” – referindo-se aos nomes das 

equipes de referência designadas por cores; “Medo para equipe: de que lado 

estamos? Da Beatriz ou da Maria?” E dúvidas de como agir frente às ordens 

recebidas: “Você também não pode ser apático, aceitar tudo passivamente. Acaba 

desequilibrando o processo”; “Tem pessoas que se submetem aos comandos 

mesmo que sejam equivocados, outras não”. 

Relataram várias ações que retratam falta de ética profissional: “O erro é 

espalhado para todo mundo. Dá a sensação que ficam olhando qual o erro que vou 

pegar hoje. É perversão. São várias pessoas!” “Chama a atenção de funcionários na 

frente de outros”. 

Não é difícil imaginar consequências dessa sofrida rede de relações para o 

acolhimento dos pacientes da unidade! Quanto aos problemas do acolhimento, as 

narrativas foram categorizadas em três aspectos levantados por Barros, no 2º Fórum 

de humanização de Campinas: problemas no processo de trabalho do acolhimento; 

postura não acolhedora e ausência de concepção de rede no acolhimento, 

exemplificados abaixo. 
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Problemas no processo de trabalho do acolhimento: “Às vezes você tem 

duas enfermeiras na recepção e não tem nenhuma”; “Chegou criança com febre 

alta, dor de cabeça e vômito, um joga para o outro”. 

Postura não acolhedora: “Famoso „passa a bola‟: vem à tarde como eu não 

vou estar aqui mesmo... ”; “Tem coisas que prejudicam os pacientes, não tem escuta 

do paciente”; “A maioria tem filhos..., se coloque no lugar deles, nós temos que nos 

ver ... ”. 

Ausência de concepção de rede no acolhimento: “Cada um tem uma fala: 

um para o paciente vir semana que vem, outro pra vir daqui a 15 dias: não dá para 

todo mundo falar a mesma língua?” 

Além do mais, os trabalhadores apontavam um conjunto de problemas da 

vida cotidiana que falavam sobre o quanto viviam a sensação de “restrição de 

horizontes”, tornando o trabalho ainda mais sofrido e sem sentido20.  

Desvalorização do serviço público: “Existe uma regra, mas por ser público 

quem quiser não cumpre. As pessoas têm resistências em tentar”.  

Problemas que se arrastam por longo tempo e descrédito de que é 

possível mudar a situação: “... tem estas pessoas que largaram o remo, que 

querem que afunde ...  o capitão não quer afundar ...  tem na equipe quem quer que 

afunde”.  

Desestímulo ao trabalho: “Os que fazem são criticados: “Você ganha pra 

isto? Fica te cutucando o tempo todo!” “As energias são tão ruins que mesmo não 

querendo a gente cai naquilo”. E piora gradativa: “Cada vez se conta com menos 

pessoas para levar a informação”; “Piora cada vez mais, é cada vez mais difícil”. 

E, ainda, pudemos identificar problemas como dificuldade para superar a 

conformação individualista: “Você sabe da sua (informação), mas não sabe do 

outro”. Impossibilidade de viabilizar a transdisciplinaridade nas reuniões: “É 

uma loucura uma reunião de equipe – todos falam ao mesmo tempo”. Não abertura 

dos espaços assistenciais a outras interações: “Tem uma questão do perfil, meu 

jeito de ser na vida, não importa o meu jeito, eu trabalho em equipe. Tem que 

circular o conhecimento, temos que chamar o colega para complementar a equipe”; 

“Se você conhece o setor, pode ajudar o outro. Quando conheci a visita domiciliar 

passei a valorizar os agentes”; “Sofrimento dos ACS, por encontrar problemas lá fora 

                                                 
20

 Aqui, para produzir certa organização das falas, utilizei as indicação de Ricardo Ayres ( 2009ª, 
p.70) ao trabalhar o conceito de “restrição de horizonte”.  
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e não ter retaguarda da equipe”. 

Pouca articulação intersetorial: “São infantilidades, falta de maturidade. Vi 

esta característica e me isolei para me preservar”; “Isso gera isolamento dos 

funcionários por medo da confusão que o outro vai fazer distorcendo a informação”; 

“Rede furada”. Baixa potência para promoção à saúde: “Completar a ação do 

outro, encruzilhada: falta de pessoas que ajudem no processo de comunicação”. 

  Um processo assim tão intenso de exposição foi, por um lado dolorido e, por 

outro, a etapa indispensável para mudança. Eu percebia que era preciso muita 

cautela: “Não se atinge o corpo sem órgãos e seu plano de consistência 

desestratificando grosseiramente” (DELEUZE & GUATARRI, 2009b, p.23). Era 

preciso buscar caminhos de saída, parar neles e ir avançando devagar nessa 

proposta de transformação daquela realidade de sofrimento. 

Nesse caminho, Deleuze e Guatarri valorizam o prazer “[...] o prazer é a 

afecção de uma pessoa ou de um sujeito, é o único meio para uma pessoa „se 

encontrar‟ no processo do desejo que a transborda; os prazeres, mesmo os mais 

artificiais, são reteriorizações” (2009b, p.18). Era preciso ouvir os pedidos daquela 

equipe, solidarizar-se com o seu sofrimento, buscar, de todas as formas, dar 

respostas ao que havia sido combinado, às saídas por eles sugeridas. Nesse 

propósito continuamos as reuniões olhando também para as propostas que saíram 

das oficinas de comunicação. 

Um dos subprodutos da oficina de comunicação, de maior impacto, foi a 

elaboração de um contrato de trabalho com os enfermeiros, no qual constava a 

postura desejada em relação a eles, seu papel de líderes dessa equipe de 

enfermagem, a responsabilidade sobre as áreas da unidade, para discutir quem 

assumiria ser referência de que serviços. Em reunião com os três enfermeiros, a 

coordenadora, o CETS, o RH da SMS e a apoiadora distrital do núcleo de 

enfermagem estabelecemos, com detalhes, o que se esperava de seu desempenho 

na unidade. Foram também entregues cópias atualizadas dos protocolos da SMS 

referentes aos procedimentos de enfermagem. 

Nessa reunião foi dada a devolutiva para os enfermeiros do que foi dito na 

oficinas de comunicação. Momento difícil porque dos três, apenas o enfermeiro 

Joaquim tinha participado da oficina de comunicação, tendo faltado as enfermeiras 

Maria e Beatriz, apesar de terem sido convocadas pela coordenadora da unidade. 
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Em outros momentos, já havíamos tentado essa revisão do processo de trabalho 

sem sucesso. O diferencial é que nessa reunião tínhamos a voz da equipe a dizer o 

que precisava ser mudado. 

Beatriz se reposicionou visivelmente incomodada e constrangida com a 

situação. A enfermeira Maria manteve-se aparentemente impassível, afirmando que 

não lhe diziam respeito aquelas críticas. 

O trabalho foi intenso na unidade nos meses que se seguiram. Tínhamos 

reuniões semanais com os facilitadores da comunicação. Pensávamos juntos em 

como implementar as propostas que nasciam das discussões, das mais simples às 

mais complexas. 

A comunicação virou tema central da unidade. A estratégia utilizada foi 

aproveitar as reuniões gerais realizadas mensalmente para analisar os resultados 

das medidas tomadas, pensar em novas saídas, acompanhar os resultados do 

recontrato com os enfermeiros. As reuniões eram preparadas pelo colegiado gestor 

ampliado com os facilitadores, contando durante todo o processo com a minha 

presença. 

Havia tímida participação da enfermeira Beatriz no processo e nenhuma 

participação da enfermeira Maria, que seguia mantendo sua forma de trabalhar 

desconsiderando o movimento da unidade. No quarto mês de avaliação do 

recontrato, o Distrito de Saúde, junto ao nível central da Secretaria Municipal de 

Saúde solicitou sua transferência da UBS. Isso se deu sob total discordância da 

profissional, que seguia se achando injustiçada e perseguida por nós e pelos 

funcionários da unidade de saúde. 

O Distrito foi chamado para reunião com o sindicato e para responder ao 

processo que a profissional moveu, tendo sido arquivado um ano depois, diante da 

apresentação dos documentos que relatavam sofrimentos e constrangimentos a que 

ela submetia a equipe da unidade. 

Transcorreram assim os seis meses de trabalho que foram reforçados pela 

chegada de uma nova enfermeira, para substituição de Maria, e de uma das que 

estavam de licença de saúde prolongada. 

Além da implantação do recontrato de trabalho entre os enfermeiros, as 

propostas que nortearam o trabalho, a partir do segundo semestre de 2009, foram 

relativas ao processo do acolhimento, principalmente no que diz respeito à sua 
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retaguarda para os auxiliares e técnicos de enfermagem e recepcionistas da 

unidade. 

 Os frutos desse processo de “degelar” as comunicações puderam ser mais 

fortemente percebidos em novembro de 2009 por ocasião do planejamento de 2010, 

elaborado pelo colegiado gestor por área do cuidado (criança, adolescente, mulher, 

adulto e idoso). O local onde se deu a reunião foi cuidadosamente preparado, com 

uma sala para cada área do cuidado, com o tema que nela seria discutido. As 

pessoas envolvidas na organização se responsabilizaram por fazer o trabalho de 

levantamento de dados e decoração da sala de acordo com o tema a ser discutido 

ali. 

 Cada representante do colegiado ficou responsável por uma área do cuidado, 

tendo como atribuição convidar e motivar as pessoas que trabalhavam naquela área 

a se envolver na preparação do planejamento. Cada grupo ficou livre para levantar 

os dados que desejasse: de vacina, de produção, de coleta de exames, de 

indicadores que a unidade acompanha. Tudo isso realizado com apoio do colegiado 

gestor e da coordenadora. 

 “O interessante foi o envolvimento da equipe que gerou uma grande onda de 

integração, de equipe” – fala a coordenadora da unidade avaliando o processo. “Só 

ficamos sabendo como as salas ficariam no final do processo e tivemos todos uma 

grata surpresa ao ver o cuidado com que estavam preparadas”, afirma.  

Por exemplo, na sala da mulher: construíram o fluxograma da mulher na 

unidade; fizeram um dado gigante com dados – você jogava o dado e a face 

revelava o número de consultas de pré natal por paciente; número de coletas de 

citologia oncótica (CO), e assim por diante. Havia uma penteadeira com maquiagem 

na decoração da sala, de forma que, quando você entrasse, pudesse se sentir 

apropriado com o que é da mulher. Foi feito um vídeo só com as mulheres do Centro 

de Saúde, e colocaram música ambiente com o tema da mulher. E assim foi para 

cada uma das áreas do cuidado. A saúde mental e a saúde bucal estavam inseridas 

em todas as salas.  

A organização do dia envolveu muitos cuidados com a equipe. No início da 

manhã houve atividade de relaxamento com profissional convidada. Ela ensinou 

relaxamentos do dia a dia que os trabalhadores podem fazer para aliviar as tensões 

que todos temos. Em seguida foi servido um café da manhã comunitário para o qual 
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todos levaram coisas especiais. 

 Iniciando as apresentações, a coordenadora relatou experiências exitosas do 

ano de 2009 que foram indicadas pelas equipes de referência como sucessos de 

seus atendimentos para mostrar para o restante da equipe. Essas experiências 

foram entremeadas por várias peças de teatro feitas com fantoches que falavam do 

dia a dia da unidade, retratando fatos engraçados da equipe.   

 As reuniões de colegiado foram semanais a partir de outubro de 2009 para 

preparar o evento do planejamento. Ali se escolhiam os indicadores que deveriam 

aparecer e ser analisados. Cresceu o envolvimento com o clima de preparo. As 

pessoas que não estavam diretamente incumbidas da preparação dos temas 

contribuíram de outras formas como, por exemplo, os agentes de saúde que 

montaram dois painéis de fotos de passeios feitos com usuários da unidade. 

 O almoço foi servido no local, com apresentação de funcionários que tocam 

instrumentos musicais. Foi apresentada uma dança. Montaram paródias sobre 

temas de saúde: “Foi um momento de descontração. De revelação de talentos: 

gente que tocava violão, que canta em coral, que faz teatro, que não vemos em 

outras oportunidades” – fala a coordenadora. 

 Antes do almoço, os participantes visitaram todas as salas, tendo ali os 

responsáveis pelas montagens para esclarecer dúvidas sobre os dados levantados. 

À tarde cada grupo ficou na sua sala e tinham um roteiro para discutir: dificuldades 

daquela área, ações planejadas para 2009 que foram realizadas e o que deveria ser 

prioridade em 2010. 

“Só fez sentido porque desde o planejamento de 2008, durante o ano de 

2009, foram feitas várias avaliações de processos de trabalho, para ver se a 

gente estava conseguindo alcançar algumas prioridades que a unidade tinha 

apontado em termos de dificuldades de comunicação, de relação 

interprofissional, que foram prioridades que a gente tinha que trabalhar”. 

 

Essa avaliação foi feita pela coordenadora na apresentação do planejamento 

de 2010 deste Centro de Saúde, escolhida como experiência exitosa no 2º Fórum 

Municipal de Humanização da Secretaria Municipal de Saúde de Campinas, 

realizado em setembro de 2010. 
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Paralelo 3.2: Reflexões teóricas sobre o problema da pesquisa - um 

diálogo com a psicopatologia de Christophe Dejours 

 

A Política Nacional de Humanização ressalta, de muitas formas, a importância 

da comunicação no processo de humanizar um serviço. Deslandes, apresenta como 

ideias centrais da humanização “a oposição à violência, atendimento de qualidade, 

melhorias das condições de trabalho e adequação dos processos comunicacionais” 

(2004, p.7-14). Em particular, a autora destaca a valorização do diálogo intra e inter-

equipes e sugere um modelo “centrado na possibilidade de comunicação e diálogo 

entre usuários, profissionais e gestores”, “articulando os avanços tecnológicos com o 

bom relacionamento” (2004, p.8-10). 

Justo o oposto do que traduziam as narrativas das oficinas de comunicação 

que evidenciaram toda espécie de distorção das informações e narraram situações 

de violência organizacional. Alterações que foram fortemente identificadas no 

diagnóstico da rede de comunicações, como vimos até agora.  

 Avançar na comunicação envolveu, como na proposta de Lapassade o 

trabalho em comissões, reuniões de equipe, muitas análises de resultados e o que 

vimos foi, como disse o autor, “um progressivo degelo das comunicações, os 

serviços entram em contato [...] ”. Vivenciamos nessas intervenções a “eficiência das 

decisões tomadas em grupo” (1983, p.86-7) e que “um efeito de grupo é possível e é 

mais original que os indivíduos agindo isoladamente” (LAPASSADE & LOURAU, 

1972, p.105). 

  Mas no ano de 2009, percorremos um duro caminho e aqui quero voltar ao 

problema da pesquisa à luz das reflexões de Christophe Dejours21, buscando em 

sua produção teórica, elementos para uma melhor compreensão do que a 

intervenção estava revelando.  Dejours estuda questões que dizem respeito à 

organização do trabalho e seus impactos sobre a saúde mental do trabalhador. Traz 

a construção do conceito de “psicopatologia”, no sentido em que desde Freud se 

entende esse termo na expressão “psicopatologia da vida cotidiana”. Para analisar 

as interações ordinárias que nós temos, nem sempre patológicas. 

                                                 
21

 Psiquiatra, assistente de medicina do trabalho da Faculdade de Medicina de Paris. 
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O autor propõe a seguinte definição da psicopatologia do trabalho: 

é a análise dinâmica dos processos psíquicos mobilizados pela 
confrontação do sujeito com a realidade do trabalho. “Dinâmico” 
significa que a investigação toma como centro de gravidade os 
conflitos que surgem no encontro entre um sujeito, portador de uma 
história singular, preexistente a este encontro e uma situação de 
trabalho cujas características são, em grande parte fixadas 
independentemente da vontade do sujeito (DEJOURS, 2009, p.120). 

 

De qualquer forma, realidade de conflitos tão exacerbados quanto a 

vivenciada no Centro de Saúde estudado oferece importante risco de adoecimento 

como foi denunciado nas narrativas. 

 O autor ressalta que “os elos intermediários entre pressões do trabalho e 

doença mental são fortemente singularizados em função de procedimentos 

psíquicos, próprios do sujeito” (2009, p.124), razão pela qual reagimos 

diferentemente às condições adversas enfrentadas no trabalho. E coloca como 

objeto de pesquisa em psicopatologia do trabalho: “o sofrimento no trabalho”(2009, 

p.127). 

 Falando do sofrimento dos trabalhadores, Dejours afirma que “O sofrimento 

implicará, sobretudo, um estado de luta do sujeito contra as forças (ligadas à 

organização do trabalho) que o empurram em direção à doença mental”. E traz o 

conceito de estratégias defensivas: “ [...]  o sofrimento suscita estratégias defensivas 

[...]  construídas, organizadas e gerenciadas coletivamente” (2009, p.127). 

Para o autor, existe um paradoxo entre sofrimento individual e estratégia 

coletiva de defesa: 

Prazer e sofrimento são vivências subjetivas, que implicam um ser de 
carne e um corpo onde ele exprime e experimenta, da mesma forma 
que a angústia, o desejo, o amor, etc. esses termos remetem ao 
sujeito singular portador de uma história e, portanto, são vividos por 
qualquer um, de forma que não pode ser, em nenhum caso, a 
mesma de um sujeito para outro (DEJOURS, 2009, p.128). 

 

Afirmando que: “parece, portanto, que vários sujeitos experimentando, cada 

um por si, um sofrimento único seriam contudo capazes de unir seus esforços para 

construir uma estratégia defensiva comum”. Estratégias estas com impacto duplo: 

”no funcionamento psíquico singular [...] e na constituição e funcionamento do 

coletivo”, passando a ser chamada de ideologia defensiva pelo autor “ideologia 

defensiva e não mais em estratégia coletiva de defesa, na medida em que a defesa 

se torna programa de ação coletiva” (2009, p.128-130). 
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 Parece que defender-se das agressões diárias passou a ser a tônica das 

relações vividas no Centro de Saúde estudado: “Chegou criança com febre alta, dor 

de cabeça e vômito, um joga para o outro”; “Ritmo muito acelerado não para, não 

temos tempo de ir ao banheiro quanto mais de ir falar bom dia. É mais fácil criticar, 

nem dentro do mesmo setor dá para conversar”. 

 Deslandes, ao apresentar os fatores psicológicos da humanização, refere-se 

à empatia e ao afeto, tão necessários ao cuidado aos pacientes, e apresenta limites 

para sua viabilização: “A empatia, um dos comportamentos potencialmente 

humanizadores do cuidado, teria como limite a hiperidentificação do profissional com 

os problemas dos pacientes, demandando a criação de algumas barreiras 

protetivas” (2006, p.44). 

 Lacaz, traz que  

A questão que se apresenta é como os trabalhadores em saúde, 
diante dessas situações lidam com o sofrimento que vivenciam. São 
então descritos mecanismos coletivos de defesa que podem se 
expressar, por exemplo, quando o profissional procura evitar um 
contato pessoal com os pacientes, refugiando-se nos procedimentos 
prescritos (2006, p.118). 
 

 O texto de Dejours é otimista. Nós não somos carneirinhos que vamos 

caminhando com a cabeça baixa para o abatedouro. Nós resistimos. Diante da 

dureza da vida organizacional encontramos caminhos para suportar.22 

Mas o autor ressalta que “a ideologia defensiva desemboca em conflitos de 

poder, que não resultam em nenhuma solução para a questão dos efeitos 

patogênicos das pressões organizacionais” (DEJOURS, 2009, p.131). No caso do 

Centro de Saúde estudado, conflitos inócuos, não resolutivos, que não traziam 

solução para os problemas, e ainda  geravam cada vez mais sofrimento para equipe. 

 Superar os conflitos de poder parece ser assim condição essencial para 

transformar esse sofrimento e dar espaço para uma nova realidade acontecer. 

                                                 
22

 Notas de aulas ministradas por Luiz Carlos de Oliveira Cecilio no curso de pós graduação 
Departamento de Medicina Preventiva, Ciências da Saúde, área de concentração Planejamento e 
Gestão da UNIFESP, no primeiro semestre de 2010. 
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 Dejours identifica nos trabalhadores em sofrimento uma inteligência que 

denomina de inteligência astuciosa, por ele assim definida:  

[...] uma forma específica de inteligência, raramente levada em conta 
nas análises científicas [...] Trata-se especificamente de uma 
inteligência que tem raiz no corpo, nas percepções e na intuição 
sensível: inteligência do corpo sobretudo, ela é também uma 
inteligência em constante ruptura com as normas, regras, é uma 
inteligência fundamentalmente transgressiva (2009, p.133). 

 

 O adestramento começa no corpo (Foucault,1996, p.179), vemos que a 

libertação também começa aí, conforme definição de Dejours, vista acima. 

O autor traz a importância do reconhecimento e consequenciação dos 

produtos da inteligência astuciosa dos trabalhadores:  

É necessário também que os administradores reconheçam o direito 
dos operadores de investir nesse espaço (ruptura com o princípio 
taylorista da divisão entre concepção e execução). É necessário, 
enfim, que o sucesso da inteligência astuciosa seja reconhecido, o 

que implica certa visibilidade, certa transparência (DEJOURS, 
2009, p.135). 
 

Para avançar na humanização do cuidado faz parte do papel da gestão esta 

valorização da inteligência astuciosa dos trabalhadores de uma Unidade Básica de 

Saúde. 

Nesse sentido, um facilitador para a boa participação nas oficinas de 

comunicação foi a experiência acumulada por essa unidade de saúde desde 2001 

(Projeto PSF-Paideia) trabalhando com colegiados gestores e núcleos de saúde 

coletiva, além de ter um forte Conselho Local de Saúde, exercícios de democracia, 

participação e transparência. 

 Dejours destaca, assim, o valor das relações apontando que “de fato, a 

organização real do trabalho e seus ajustes decorrem de conflitos técnicos, sociais e 

psicoafetivos” (2009, p.136). 

 Vimos aí que não é possível avançar na humanização de um serviço sem 

olhar as relações que ocorrem nessa micropolítica e coletivamente estabelecer as 

regras de convivência que são necessárias ao crescimento daquele grupo. 

 O autor fala ainda de dois conceitos: sofrimento criativo e sofrimento 

patogênico. Aponta que “o sofrimento patogênico aparece quando todas as margens 

de liberdade na transformação, na gestão e aperfeiçoamento da organização do 

trabalho já foram utilizadas” (DEJOURS, 2009, p.137). 
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Falando do sofrimento criativo, destaca qual é o desafio da psicopatologia do 

trabalho: “é definir ações suscetíveis de modificar o destino do sofrimento e 

favorecer sua transformação (e não sua eliminação). Quando o sofrimento pode ser 

transformado em criatividade, ele traduz uma contribuição que beneficia a 

identidade”. E aponta os limites da psicopatologia que “não pretende dar definições 

objetivas, que em matéria de organização do trabalho e de pressões psíquicas 

colocariam os sujeitos definitivamente ao abrigo de todo sofrimento. O sofrimento é 

inevitável e ubíquo. Ele tem raízes na história singular de todo sujeito, sem exceção” 

(DEJOURS, 2009, p.137). 

O trabalho realizado teve como etapas identificar o sofrimento patogênico 

para assumir o desafio de mudar o seu destino, transformá-lo. Essa equipe, no grau 

de sofrimento em que se encontrava, necessitava de cuidado para poder cuidar. 

Poderíamos considerar patológica a rede de comunicação instalada no Centro 

de Saúde estudado, sob vários aspectos, entre eles: “A informação até chega, mas 

demora e compromete. É difícil!”; “Emaranhado de informações”; “Se a gente fala do 

que incomoda, o outro fica chateado”; “Uma informação compete com outra (a 

paralela e a oficial)”; “As da rádio pião nem sabem o que de fato ocorreu e 

divulgam”; “Comunicação que corre por fora”; “Tem falta de orientação ao paciente, 

no processo de comunicação às vezes há persistência em uma postura que 

prejudica o paciente” e assim por diante. 

Voltando à análise de Dejours (2009), identificamos esses sofrimentos como 

patogênicos porque os conflitos não eram discussões de posições diferentes na 

busca de um consenso sobre a melhor forma de proceder, mas verdadeiros 

confrontos, disputas de poder produtoras de muito sofrimento para equipe. 

Nesse percurso de avançar na humanização, outra reflexão foi considerada 

importante: Tratar essa equipe na perspectiva do cuidado certamente é diferente do 

que fazem as empresas que utilizam estratégias de redução do sofrimento de uma 

maneira instrumental, funcionalista. Partimos do reconhecimento de que o trabalho 

na saúde envolve muito sofrimento. Para além do sofrimento de qualquer 

trabalhador como ter que cumprir horário, chefe, colegas difíceis, a repetição, a 

monotonia, o trabalho na saúde traz a dureza e o desgaste de lidar com a dor, a 

perda e a morte. Sofrimento com o qual lidamos de formas diferentes, temos 

resiliências diferentes, isto é, capacidades de resistir diferentes. 
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Penso que o que pode aumentar nossa resiliência é a construção de redes 

sociais de apoio, de mais solidariedade na relação intra-equipe, na relação com 

outras equipes. Pasche lembra a exigência de um novo sentido para o trabalho 

como o da clínica feita em equipe, compartilhando responsabilidades, “enfrentando o 

núcleo duro das relações de poder que temos na saúde: médico de um lado, equipe 

do outro; gestão de um lado, clínica do outro.”23 

O desafio, então, seria transformar o inevitável sofrimento no trabalho em 

criatividade, em relação que flui, em desbloqueio da comunicação intra-equipe e 

dela para com os usuários. Enfim, a construção de redes solidárias de trabalho deve 

ser objetivo de quem deseja humanizar os serviços de saúde.  

Como nos lembra Dejours, as pessoas sofrem de forma diferente porque as 

pessoas são diferentes. São suscetíveis a coisas diferentes. Se a relação é boa, as 

pessoas se sentem bem ali. As condições de trabalho contribuem para adoecimento, 

mas nas relações de trabalho está colocado o maior fator de adoecimento.  

Nas acreditações, eles trabalham muito as condições de trabalho e processos 

mesmo que, de certo sentido, trabalhar em um serviço de saúde organizado é 

interessante. Mas, ao mesmo tempo, tem algo que escapa disso. São as relações de 

trabalho. Relações entre as pessoas. Aí entram outros elementos desafiadores:24: 

1. O quanto modelos de gestão que buscam o excessivo controle de todos os 

aspectos do cotidiano impedem que os trabalhadores cultivem uma postura criativa? 

Se você não tem onde colocar sua subjetividade no processo de trabalho, começa a 

acionar suas defesas para se proteger. Só que isso em determinado momento se 

esgota e vem a doença. Como é que podemos trabalhar com os protocolos, mas 

com alguma flexibilidade para colocar a subjetividade para saber lidar com as 

situações de outra forma? Há bastante consenso que o nosso grau de alegria e 

saúde depende muito do grau de autonomia que exercemos no nosso trabalho. O 

quanto a gente consegue ter controle sobre a nossa vida. Quanto mais nós somos 

expropriados desse controle da tarefa, da avaliação, mais seria opressor.  

2. Temos que nos perguntar: Funcionário funcionalizado produz cuidado? A dúvida é 

o quanto, ou até que ponto, quem produz cuidado que é criatividade, generosidade, 

solidariedade pode estar funcionalizado? Como esse funcionário dará o que não 

                                                 
23

 Dario Pasche no 2º Fórum de Humanização da Secretaria Municipal de Saúde de Campinas, 
setembro 2010. 
24

 Notas de aulas ministradas por Luiz Carlos de Oliveira Cecilio, op. cit. 
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tem? No SUS, que temos por princípios construir a universalidade, equidade e 

integralidade, buscando implementar a Política Nacional de Humanização, não 

podemos manter a mesma relação do capital com o trabalhador que deseja que 

esse trabalhador  seja criativo porque sabe que o trabalhador sem criatividade não 

agrega valor, mas quer que seja uma criatividade dentro do que a organização 

deseja. Se a funcionalização chegar a um ponto tal de canalizar, engarrafar toda 

subjetividade, ela matará também a criatividade.25 

 A funcionalização é a expressão da forma de enxergar os trabalhadores como 

recursos humanos. Ceccim é um dos autores que discute o problema: “[...] venho 

propondo uma noção de trabalho em saúde como cruzamento dos componentes de 

formação dos profissionais, gestão do setor, participação da sociedade e 

ordenamento das práticas de atenção à saúde: quadrilátero de faces interconexas”. 

E levanta como questionamentos:  

Como formar sem colocar em análise o ordenamento das 
realidades? Como mudar a gestão sem colocar em análise os 
vetores que forçam o desenho das realidades? Como ampliar a 
participação sem colocar em análise os fatores de acolhimento e 
escuta aos movimentos sociais? Como reordenar as práticas de 
atenção sem colocar em análise os vetores que conservam o 
trabalho em paradigmas que queremos modificar? (CECIM, 2010, 
p.169-70). 

 

De onde se tira que não é possível sem questionar a forma funcionalizada de 

tratar os trabalhadores da saúde.  

A criatividade é da maior importância para nosso trabalho na rotina diária de 

uma UBS, porque enfrentamos situações que não cabem em protocolos. Muitas 

vezes, o problema a ser enfrentado não encontra resposta no que já sabemos fazer.  

Então, é necessário produzir redes de conversação entre todos os profissionais, é 

preciso desenvolver essa capacidade de criar redes. Redes internas e externas ao 

serviço. Isso não está descrito em protocolo nenhum. Depende da criatividade, do 

vínculo, da responsabilização, da disposição de cuidar. 

 Deslandes (2004) traz como conceito – chave da humanização “a 

necessidade de respeitar o „outro‟ como um ser singular e digno” e aponta a 

importância da linguagem: “A possibilidade comunicacional passa, então, a constituir 

a referência conceitual mais importante [...] „sem comunicação não há 
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 Idem. Ibidem. 
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humanização”. A autora ressalta que as possibilidades comunicacionais só se 

ampliam se toda cultura de atendimento caminhar para um novo modelo, “uma nova 

cultura de atendimento, que só se viabiliza se for incentivada uma abertura de 

diálogo, do nível de gestão à tecitura mais cotidiana do encontro entre profissionais 

e profissionais e usuários” (DESLANDES, 2004, p.10-2). 

  Ouvindo as narrativas da equipe do Centro de Saúde estudado e 

reconhecendo seu sofrimento, podemos identificar que há muitos motivos para a 

equipe assistencial se defender. Dentro da unidade a violência das relações de 

trabalho. Fora da unidade a violência social crescente, o narcotráfico, o sofrimento 

maior do que podemos ajudar a resolver, trazendo o sofrimento da impotência para 

equipe. Assim, criar uma nova mediação produtora de redes solidárias, 

estabelecendo ampla comunicação intra-equipe e da unidade para com atores 

externos, pode se constituir em luz no fim do túnel. 

Trajano (2007) relata experiências de um grupo de trabalho de humanização 

de uma Secretaria Municipal de Saúde que atua formando uma rede de apoio aos 

trabalhadores de 20 centros de saúde que estão em áreas classificadas como de 

risco elevado e risco muito elevado, levando em conta  

[...] locais marcados por diferentes formas de violências, desde os 
homicídios e aqueles que atingem a integridade corporal, até as 
definidas como violências morais, simbólicas e institucionais, além do 
fenômeno das violências familiares/domésticas, em que se 
manifestam as várias formas de violação a dignidade e ao direito do 
outro (2007, p.234). 

 

Uma vez por mês realizam encontros com a equipe da UBS para discutir, 

refletir e criar propostas em torno dessa temática, convidando consultores da PNH e 

outros profissionais que possam ajudar na análise dos problemas enfrentados. Rica 

iniciativa para equacionar o problema sem solução da violência crescente que, com 

razão, apavora nossos profissionais de saúde. Novamente vemos a macropolítica 

interferindo na micropolítica. 

 Respeitar o outro como um ser singular e digno nos traz os temas do respeito 

à liberdade individual e do sofrimento a que o trabalhador é submetido quando tem 

sua liberdade e criatividade tolhidas. A funcionalização desconsidera tanto uma 

questão quanto a outra. Restringir-se a organizar os serviços com protocolos 

previamente produzidos, pensando ser a solução para qualificar o cuidado é falso, 

mas é sedutor, é hegemônico. É uma promessa. O problema é que parte dessa 
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promessa se cumpre. Você organiza processos, cria ordem, dá um impacto. A 

grande questão é que projeto você constrói para aquela organização, considerando 

que há sempre algo que escapa ao nosso olhar. Não enxergamos, mas está ali 

presente. Há um mundo não visível que compõe diretamente o cuidado, são as 

relações que circulam na micropolítica da unidade de saúde. 

Outro aspecto observado foi relativo as regras criadas. Olhando mais de perto 

essa realidade pudemos ver quantas regras não escritas estavam ali implantadas e 

como havia punição para quem as descumprisse: “Profissional sobrecarregado” – 

referindo-se ao enfermeiro Joaquim; “Perseguição ao enfermeiro Joaquim” - 

auxiliares e técnicos de enfermagem, o próprio enfermeiro em depoimento 

emocionado; “Joaquim tem vontade, mas não consegue ir pra frente, fica sendo 

dominado”. 

As oficinas de comunicação foram uma parada para avaliar as relações. 

Naquelas narrativas apareceram mecanismos de defesa e regras criadas; 

funcionários que fugiam a essas regras e como eram punidos. O processo 

desenvolvido nessas oficinas explicitou essas regras, a sua perversidade, 

colocando-as em cheque. O trabalho nos seis meses que se seguiram para 

implantação das propostas elaboradas pelos grupos foi uma construção de novas 

regras mais favoráveis à equipe e à população no seu sentido ético final. 

 Diferente das capacitações e sensibilizações que parecem considerar os 

funcionários como folha em branco, onde se pode escrever o que se desejar, 

pudemos ver que esses funcionários eram puro texto e produção de texto, produção 

de sentidos para sua inserção na organização, para suas relações e para o seu dia a 

dia de trabalho. 

 Dejours diz que  

A saber, a intersubjetividade no sentido psicopatológico não se reduz 
a uma intersubjetividade entre atores [...]  mas a uma 
intersubjetividade entre sujeitos. Por sujeitos, queremos fazer aqui 
referência à teoria psicanalítica do sujeito, do sujeito do inconsciente 
que aborda o conteúdo atual do inconsciente e a situação presente, 
com toda sua história singular, sua biografia, seu passado e a 
sedimentação de suas experiências afetivas anteriores (DEJOURS, 
2009, p.141). 
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Assim, descreve o autor  

A intersubjetividade, para a psicopatologia do trabalho, é 
fundamentada em seu modelo de homem no trabalho. Para a 
psicopatologia do trabalho, o homem é virtualmente um sujeito, e um 
sujeito pensante. Ele não é um joguete passivo das pressões 
organizacionais [...]  Fundamentalmente o sujeito pensa sua relação 
com o trabalho, produz interpretações de sua situação e de suas 
condições, socializa essas últimas em atos subjetivos, reage e 
organiza-se mentalmente, afetiva e fisicamente, em função de suas 
interpretações, age, enfim, sobre o próprio processo de trabalho e 
traz uma contribuição à construção e evolução das relações sociais 

do trabalho (DEJOURS, 2009, p.140). 
 

Essa compreensão muda o nosso modo de pensar na organização. O 

trabalhador tem que ser abordado em outra perspectiva, mais a fundo, mais sujeito. 

Disputamos sentidos com ele, disputamos projetos, compomos com esses sujeitos.26 

A grande disputa ali foi pela ressignificação do trabalho na linha proposta pela 

Política Nacional de Humanização. 

Ceccim propõe como mudança, a 

[...] transmutação da noção de recursos humanos da saúde para 
coletivos organizados de produção de saúde [...]  Um coletivo 
organizado, entretanto, não configura necessariamente uma unidade, 
ele não é um organismo, mas um dispositivo. Não se propõe como 
um espírito de corpo ou um fisiologismo, mas em produção de 
encontro, de intercâmbio de provocações, de alteridade. O que dá 
organização ao dispositivo coletivo organizado não é a identidade 
entre seus membros, mas seu objetivo de produção (2010, p.172). 

 

Paralelo 3.3: Reflexões sobre o cuidado - A equipe que não é bem cuidada não 

pode cuidar bem 

 

Ayres organiza, em torno da noção de cuidado, uma série de proposições já 

positivas frente às criticas que nascem das reflexões do cuidado como categorias 

ontológicas, genealógicas e críticas (2009b, p.41-73) realizadas em seus textos. Faz 

esse percurso de construção a partir da alegoria de Higino sobre o cuidado, 

explicando que, em Ser e Tempo, Heidegger descreve que  

                                                 
26

 Notas de aulas ministradas por Luiz Carlos de Oliveira Cecilio no curso de pós graduação 
Departamento de Medicina Preventiva, Ciências da Saúde, área de concentração Planejamento e 
Gestão da UNIFESP, no primeiro semestre de 2010. 
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Certa vez, atravessando um rio, Cuidado viu um pedaço de terra 
argilosa: cogitando, tomou um pedaço e começou a lhe dar forma. 
Enquanto refletia sobre o que criara, interveio Júpiter. O Cuidado 
pediu-lhe que desse espírito à forma de argila, o que ele fez de bom 
grado. Como cuidado quis então dar seu nome ao que tinha dado 
forma, Júpiter proibiu e exigiu que fosse dado o seu nome. Enquanto 
cuidado e Júpiter disputavam sobre o nome, surgiu também a terra 
(tellus) querendo dar seu nome, uma vez que havia fornecido um 
pedaço do seu corpo. Os disputantes tomaram Saturno como seu 
árbitro. Saturno pronunciou a seguinte decisão, aparentemente 
equitativa: “Tu Júpiter, por teres dado espírito, deves receber na 
morte o espírito e tu, terra, por teres dado o corpo, deves receber o 
corpo. Como porém foi o Cuidado quem primeiro o formou, ele deve 
pertencer ao Cuidado enquanto viver. Como, no entanto, sobre o 
nome há disputa, ele deve se chamar „homo‟, pois foi feito de húmus 
(terra)” (2009b, p.43-4). 

 

O autor identifica a partir daí que cuidado é ação, é uma prática. A existência 

é feita de um projeto, de projeto que se dá em ato e que toma a matéria, mas 

imprime aí um espírito, um sentido. Cuidar é o que junta corpo e espírito. Isso é a 

ideia de cuidado e a ideia da própria existência. Enquanto for vivo será cuidado. E 

será vivo porque é cuidado27. 

Ayres nos desperta aqui para a importância da reflexão sobre o tema do 

cuidado. Muitas vezes distraídos no rodamoinho de nossas práticas de saúde, 

perdidos no excesso de demanda, nas tensões do dia a dia de uma unidade de 

saúde, nas difíceis relações que ali se estabelecem entre gestão-trabalhadores, 

trabalhador-trabalhador, trabalhador-usuário, perdemos  de vista a dimensão do 

cuidado. Resgatar essa reflexão é importante, especialmente para nós profissionais, 

trabalhando em organizações, que têm por finalidade cuidar das pessoas que nos 

procuram com as suas necessidades de saúde. 

Onde estava a dimensão do cuidado na equipe do Centro de Saúde 

estudado? Quando se perde a postura acolhedora com quem trabalha ao seu lado, 

perdeu-se a rede entre os profissionais necessária para viabilizar o cuidado, como 

eles mesmos expressaram na proposta: “Para dar certo o trabalho tem que ter 

respeito ao usuário e principalmente com o colega de trabalho”. Essa perda da 

dimensão de rede entre eles pode ser identificada em várias narrativas desses 

                                                 
27

 Ricardo Ayres no Encontro Temático “O Cuidado e a (Re) construção das Práticas de saúde no 
SUS, promovido pelo Departamento de Prática de Saúde Pública da Universidade de são Paulo e o 
Núcleo de Apoio ao Desenvolvimento de Sistemas de saúde- NUDES/NACE-USP, novembro de 
2010. 
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profissionais: “É uma loucura uma reunião de equipe – todos falam ao mesmo 

tempo”; “São infantilidades, falta de maturidade. Vi esta característica e me isolei 

para me preservar”; “Isso gera isolamento dos funcionários por medo da confusão 

que o outro vai fazer distorcendo a informação”; “Rede furada”. 

Foi assim que as revelações trazidas pelas narrativas dos profissionais dessa 

unidade evidenciaram a necessidade de cuidar da rede de informações, da rede de 

cuidados entre os profissionais dessa equipe como necessidades básicas para 

avançar na humanização do cuidado. 

Ayres nos ensina aqui que para avançar na humanização do cuidado é 

preciso resgatar essa capacidade de elaborar projetos, de criar, esse desejo de 

construir coisas, tão diminuído nessa equipe no momento da realização das oficinas 

de comunicação (2009b, p.44-50).  

Agora, estava mais claro para mim, como o pedido de “melhoria da 

comunicação”, originalmente feito pelos trabalhadores, vinha carregado de tantas 

queixas, de tantos sofrimentos cotidianos que, afinal de contas, interferiam, e 

interferem, negativamente no cuidado prestado. Uma melhor compreensão da 

dureza das relações que compõem o cotidiano da unidade ajuda a compreender 

melhor as inúmeras restrições e o bloqueio da motivação necessária à reconstrução 

das boas práticas de saúde.   

O cuidado com essa equipe passou pela valorização do seu pedido de ajuda 

nas relações com as enfermeiras e pela reorganização do trabalho da equipe de 

enfermagem. Isso foi feito elaborando-se um novo contrato de trabalho. Esse 

“recontrato”, por assim dizer, foi uma forma de tornar explicito para todos as novas 

regras que estavam sendo combinadas e que, a partir daquele momento seriam 

cobradas. 

Há que se analisar que foi fator decisivo todo esse trabalho ser realizado a 

partir do que eles colocavam como problema e como propostas: propunha-se ali um 

novo compromisso coletivo de cuidar do “projeto de comunicação”. 

Isso nos faz pensar na importância dos gestores desenvolverem a capacidade 

de escuta das equipes, de valorização do que para eles é sofrimento naquele 

momento da vida do grupo, de alternativas construídas coletivamente com os 

profissionais do serviço, a exemplo do cuidado que desejamos que eles ofereçam 

aos usuários que são atendidos diariamente nas unidades de saúde. 
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Já não havia dúvida sobre o sofrimento patogênico dessa equipe, lembrado 

por Dejours como aquele que “ [...]  aparece quando todas as margens de liberdade 

na transformação, na gestão e aperfeiçoamento da organização do trabalho já foram 

utilizadas” (2009, p.137). 

Era uma situação crítica vivida pela equipe que, em uma triagem de risco, 

certamente classificaríamos como vermelho e requerente de cuidados intensivos e 

imediatos. Era preciso ressignificar muitos elos perdidos, de comunicação, mas 

também de relações humanas, de respeito pelo outro, de solidariedade, de 

alteridade, de rede, de segurança, enfim, da ética do cuidado, que através da 

derrota em várias batalhas ao longo do tempo, parecia finalmente ter sucumbido nas 

relações dessa equipe, naquele momento das oficinas de comunicação. 

A dor daquela gente me moveu, intrigou, me envolveu. Também como 

fazemos frente a um paciente grave, decidimos que era preciso parar ali e 

desenvolver os cuidados de que essa equipe necessitava, pelo tempo que 

precisasse, sem pressa e sem saber quais sequelas ficariam. Foi assim que 

transcorreram os seis meses de implantação das propostas realizadas, de presença 

constante na unidade, de avaliação conjunta dos efeitos das medidas tomadas. De 

pedidos de apoio ao Distrito e à Secretaria, de tentativas, acertos e erros, porque 

esse é um caminho sem receitas prévias e que se pautou o tempo inteiro na 

construção coletiva das saídas possíveis a cada momento. 

Quando evidenciamos o que estamos chamando de situações de “restrição 

de horizontes”, vemos o árduo trabalho necessário para a reconstrução dessa 

prática para que possamos chamá-la de cuidado, em particular assumir o cuidado 

como categoria construtiva de nossa prática, tê-lo como guia nas avaliações dos 

serviços, como norte das nossas intervenções para o funcionamento das unidades. 

Ayres, na situação já mencionada antes, chama atenção para o fato de que 

Dona Violeta é frequentadora assídua da UBS, nunca falta, mas também nunca está 

satisfeita. Por outro lado, o serviço e os profissionais que realizam seu atendimento 

também não estão satisfeitos, devido à hostilidade da usuária e ao grau muito baixo 

de eficácia da intervenção. E acrescenta: “É como se as tecnociências da saúde 

constituíssem recursos desejáveis, mas que nem usuários, nem profissionais sabem 

manejar satisfatoriamente [...]  O que talvez falte é a resposta sobre o sentido desse 

uso, sobre o significado desses recursos para o dia a dia um do outro” (2009c, p.82-3). 
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Pensei que uma das grandes tarefas da gestão é trabalhar na ressignificação 

desse trabalho em saúde, usando o cuidado como categoria dessa transformação. É 

dedicar-se a formar “cuidadores mujiques” nas unidades de saúde que apoiamos, 

nas palavras de Cecilio (2009f). Essa é a disputa de sentido do trabalho com esses 

profissionais que deveria ser realizada com prioridade. Trazer para a reflexão, para o 

dia a dia da UBS, o sentido dos conflitos ali existentes, se são ou não condizentes 

com a nossa condição de trabalhadores da saúde, pela saúde que não podem 

ocorrer enquanto serviços cumpridores de sua finalidade sem a existência do 

cuidado. 

Analisando o que mudou nas relações intra-equipe do Centro de Saúde 

estudado no momento das oficinas de comunicação para o planejamento de 2010, 

podemos pensar, fazendo um paralelo com os estudos do cuidado, que ao colocar 

na roda todo aquele sofrimento, aquela forma de desenvolver o trabalho, seus 

limites e o sofrimento gerado para eles e para os usuários do serviço, evidenciou-se 

ampla ausência de cuidado na forma de se relacionarem. Aquilo que acontecia 

mecanicamente, já há tanto tempo, considerado talvez como “normal” por muitos 

dos envolvidos, ascendeu em sua inadequação e incompatibilidade com um serviço, 

e especialmente um serviço de saúde. Nesse sentido, também poderíamos 

considerar as oficinas de comunicação como uma “catarse daquele (des)encontro” 

que propiciou “a possibilidade de se surpreender com a falta de sentido de cumprir 

tão mecanicamente os papéis” (AYRES, 2009c, p.84). 

Para Cecilio: 

Tratar-se-ia, portanto, da possibilidade de se construir práticas 
gerenciais que valorizem as “linhas de fuga” que escapam ao que 
está instituído e sacramentado pelos saberes que operam os 
serviços de saúde, possibilitando uma escuta mais fina das 
necessidades singulares de cada pessoa (2009f, p.553). 

 

Ressignificar nossas práticas de saúde passa por recuperar sentidos perdidos 

na dureza dos conflitos das relações que ocorrem na micropolítica de uma UBS. 

Aqueles encontros das oficinas de comunicação e os que se seguiram a partir 

dali tiveram também um caráter de resgate de um “projeto de felicidade” abortado 

(2009c, p.84), nas palavras de Ayres, na medida em que estávamos firmemente 

decididos que aquele estado de coisas não podia continuar, que havia de se 

encontrar saídas para superar a grave crise de comunicação, assim por eles 
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designada. 

Ainda que sabendo que o sofrimento no trabalho não termina, como diz a 

psicopatologia do trabalho de Dejours (2009, p.137), as oficinas de comunicação 

propuseram sair do sofrimento patogênico, “que piora cada vez mais”, e assim, 

transformá-lo em sofrimento criativo. Transformá-lo em experiência de convivência 

saudável que proporciona melhora de qualidade de vida, e cria, consequentemente, 

melhores condições para alcançarmos o “trabalhador mujic”, tema central da gestão 

hoje, quando pensada de uma perspectiva crítica, como nos diz Cecilio (2009f, 

p.553). 

 

 

Paralelo 3.4: Reflexões sobre a gestão - É possível compartilhar o poder?  

 

 Cecilio afirma, em sua tese de Livre Docência na UNIFESP, ser um de seus 

focos de estudo nos últimos anos “explorar uma teoria da ação que valorize a 

margem de liberdade e criação que todos os atores institucionais preservam, apesar 

de todas as „sobredeterminações‟”(2007, p.236). 

Friedberg afirma que: 

Sem remontar aos processos habituais das abordagens 
estruturalistas que declaravam em alto e bom som a morte do sujeito, 
são de fato numerosas as abordagens, especialmente no mundo 
anglo-saxônico, que, ainda hoje analisam as organizações – e 
portanto também a ação social – como se elas existissem num 
mundo sem atores tangíveis e fossem o resultado de leis impessoais 
de seleção ou de imitação (1993, p. 195). 

 

O autor afirma que, “a abordagem organizacional interessa-se pela ação 

coletiva dos homens. Por isso, não só não pode desinteressar-se pelo ator, que é o 

autor dessa ação, como se baseia numa teoria desse ator”. Essa teoria do ator pode 

ser resumida pela “premissa de um ator estratégico, isto é da existência de atores 

empíricos cujos comportamentos são a expressão de intenções, de reflexões, de 

antecipações e de cálculos e não são em nenhum caso inteiramente explicáveis por 

elementos anteriores” (FRIEDBERG, 1993, p.195). 

Embora fazendo uso dos conceitos de Instituição Médica e Instituição de 

Enfermagem “para compreender as regularidades e comportamentos dos médicos e 

enfermeiros da organização”, o que nos faz entender porque “as relações de poder 
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nas organizações só podem ser entendidas aquém das organizações, ou seja, antes 

mesmo das organizações [...] ”, Cecilio, destaca o quanto as instituições se realizam 

e atualizam pela ação dos atores institucionais (2007, p.235). 

As oficinas de comunicação foram, em grande medida, frutos das reflexões 

desenvolvidas no Programa de Educação Permanente para Coordenadores e 

Apoiadores Distritais que propuseram a partir de março de 2009, como práticas de 

dispersão (CECILIO, 2009a): “que observássemos nas nossas vivências nos 

serviços de saúde do distrito onde atuávamos as práticas consideradas 

humanizadas e as consideradas desumanizadas”. 

 Pensando nos conflitos relatados pelos participantes das oficinas de 

comunicação, vemos o quanto tem peso o relacionamento da equipe de 

enfermagem dentro de uma Unidade Básica de Saúde. 

 Essa reflexão tem importância para quem estuda organizações de saúde, 

porque lidamos com duas categorias de trabalhadores muito numerosas: médicos e 

enfermeiras são no mínimo 80% da força de trabalho. Hoje essas organizações são 

mais  complexas ainda, tendo em vista a diversificação de profissionais inseridos 

nas equipes de saúde. 

 Qual a implicação para quem trabalha em organizações de saúde de trabalhar 

com esses dois grupos de profissionais?  

 Lunardi apresenta um estudo “para poder melhor compreender como se foi 

construindo a ideia ou a representação, para não dizer o mito, da enfermagem como 

sendo uma prática profissional subalterna à prática médica porque, essencialmente 

percebida e representada como dependente dela e subordinada a ela” (2000, p.26). 

Em um modelo como o proposto em Campinas, com as unidades básicas de 

saúde trabalhando com equipes de referência, colegiados gestores, núcleo de saúde 

coletiva, clínica ampliada, visitas domiciliares, há um novo lugar que a enfermagem 

é chamada a ocupar embora muitas vezes não se dá conta. 

No momento vivido nas oficinas de comunicação os enfermeiros foram 

duramente cobrados pela equipe para assumirem o papel que deles se esperava: 

“em várias intercorrências têm ausência total do enfermeiro”; “Duas profissionais 

superiores a nós têm dificuldades pessoais que interferem no trabalho”; “Se os 

enfermeiros fizessem o seu papel ajudaria a coordenadora na comunicação com a 

equipe”; “Profissionais tratados diferente dependendo do vínculo” - que têm com um 
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ou outro enfermeiro da UBS; “Falta profissionalismo. Aqui não se cumpre protocolos 

do município: enfermeiro na retaguarda do acolhimento”; “Tenho dificuldades em 

alguns setores, tem que parar para aprender, quando você aprende a comunicação 

flui” , só para citar alguns exemplos. 

Vemos aí identificado um chamado feito pela própria equipe para que os 

enfermeiros assumam o cuidado em várias dimensões: capacitação da equipe de 

enfermagem, presença na assistência como retaguarda dessa equipe, liderança que 

consegue coordenar profissionais sem se perder em problemas pessoais, papel de 

fazer fluir a comunicação, ajudando a coordenadora a fazer chegar a todos as 

informações adequadas à equipe, imparcialidade no trato com os funcionários que 

coordenam, efetiva ajuda na implantação de protocolos que qualifiquem a 

assistência. 

Diz Lunardi:  

Aqueles que exercem a enfermagem, tanto enfermeiros como 
demais categorias de seus profissionais, embora desempenhem 
muitas tarefas que interdependam de determinações da prática 
médica, não precisam necessariamente ser vistos como 
subordinados a tal prática. Necessitam ter suas ações consideradas 
como complementares, com maior ou menor grau de autonomia, por 
desenvolverem, nunca é demais lembrar, um trabalho cooperativo 
que compõe um trabalho muito mais amplo e abrangente e que, com 
os avanços tecnológicos e científicos, vem se tornando cada vez 
mais complexo, que é o trabalho em saúde” (2000, p.48). 

 

Ajudar os enfermeiros a assumirem seu papel no cuidado dessa equipe foi um 

passo importante para avançar na humanização do cuidado oferecido pela Unidade 

Básica de Saúde participante deste estudo. Trabalho de ajudar a repensar as 

relações de poder, ali tão permeadas pela violência e pela incomunicabilidade. 

Os conflitos ali presenciados envolviam diretamente questões de poder. 

Parece haver uma dificuldade importante para trabalharmos em um sistema mais 

participativo, e “respeitar o „outro‟ como um ser singular e digno” (2004, p.10), como 

coloca Deslandes, também no ambiente de trabalho. E se não é assim no ambiente 

de trabalho, como o será com os usuários atendidos? Talvez essa seja a maior 

dificuldade a ser enfrentada para colocar na prática as Diretrizes propostas pela 

PNH, havendo uma longa jornada a ser percorrida para sua efetivação. 

Nas oficinas de comunicação e em suas consequências, trabalhamos para 

reinventar o sentido do trabalho naquela unidade de saúde, produzir novas práticas 



98 

 

 

 

de gestão, o que é uma tarefa coletiva28. Coletiva na avaliação dos problemas, na 

construção de soluções, na análise de sua implementação. 

 Lembrando que a definição das diretrizes da Humanização são orientações 

clínicas, éticas e políticas que ofertam suporte a novas práticas de gestão e do 

cuidado, destacamos aqui algumas delas: 

1. A importância da democracia, como no trabalho que se seguiu às oficinas 

de comunicação com as facilitadoras e o colegiado gestor. 

2. A exigência de um novo sentido para o trabalho como “clínica feita em 

equipe” na qual a gente compartilha responsabilidades. Nessa etapa do trabalho foi 

preciso restabelecer pontes de comunicação, criar mecanismos de fazer chegar 

informação a todos, realizar muitas Rodas de Conversa que reduzissem a 

desconfiança e minimizassem o clima de ameaça que predominava na unidade. 

3. O reconhecimento do direito ao cuidado do trabalhador da saúde: “Não 

pode ser só usuário centrado ...  melhorar condição de trabalho como sustentáculo 

da PNH”. O cuidado com a equipe durante os seis meses que se seguiram 

promoveu um “degelar” da comunicação que proporcionou o planejamento de 2010 

como mais favorável ao cuidado dos usuários. 

Os trabalhadores dedicaram-se a olhar para o cuidado que exerciam. 

Preparam uma explanação para a equipe do Centro de Saúde. Passaram toda a 

tarde discutindo como aprimorar o cuidado a ser oferecido em 2010. Situação muito 

mais favorável ao cuidado do que no planejamento de 2009, quando predominavam 

as queixas das relações intra-equipe que os levou a solicitar o trabalho de 

comunicação desenvolvido. 

Pequenas mudanças foram possíveis, construídas passo a passo, 

coletivamente. Romper com o estabelecido, “desterritorializar”, estabelecer “linhas 

de fuga” como dizem Deleuze e Guatarri (2009a, p. 69). 

No entanto, tudo isso naturalmente tem um preço. É um processo sofrido, 

como um processo cirúrgico, que exige cuidados antes, durante e após o 

procedimento, sob risco de gerar morte, caso esses cuidados não sejam tomados. 

As oficinas de comunicação expuseram feridas, desmascararam relações 

ocultas de opressão, explicitaram desencontros e irresponsabilidades inadmissíveis 

em uma unidade de saúde. Como a supuração de uma ferida infectada, tivemos que 
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 Dario Frederico Pasche, coordenador da PNH/MS, no 2° Fórum Municipal de Humanização de 
Campinas, setembro de 2010. 
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sentir o odor, vivenciar a dor desse destampar, para só depois iniciar um processo 

de cicatrização. Da mesma forma, antes de qualquer ação eficaz de retomada do 

sentido de nossa ação cuidadora naquela equipe, foi necessário a discussão em 

roda para olhar os problemas, valorizá-los, assumi-los na gravidade que 

representavam, etapa sem qual a transformação não seria possível. Cicatrizar 

feridas abertas e reconstruir tecidos lesados são processos que têm etapas que não 

podem ser puladas. 

Em março de 2009, por ocasião dos encontros de EP, tínhamos 

visto que  

para transformar a idealidade do discurso sobre humanização em 
práticas realmente humanizadas e produtoras de vida e cuidado, 
teremos que entender e intervir sobre contextos organizacionais 
concretos. Ao trabalharmos a humanização, assumiremos que 
teremos que nos “colocar em análise”, o tempo todo, na medida em 
que a humanização dos serviços se encarna em um campo de 
forças, de relações, de interesses, de conflitos, de disputas que 
constituem as organizações de saúde. A humanização não pode ser 
vista apenas como uma “idealidade”, um discurso cheio de boas 
intenções, mas sim uma construção política e histórica, a 
materialização possível, precária, sempre contingente, dentro das 
condições reais em que vivemos e trabalhamos (CECILIO, 2009a). 

 

Nas reflexões realizadas nos relatórios da EP de abril do mesmo ano, diz o 

autor  

As organizações são cenários de atos humanizados e 
desumanizados, todos os dias, afetando, sem exceção, todos os 
atores institucionais. Os pequenos atos de humanização, mesmo 
quando invisíveis, espontâneos, e fora de qualquer visibilidade 
institucional mais formal, compõem a real e possível política de 
humanização da organização (CECILIO, 2009b). 
 

Ficamos pensando que também os pequenos atos de humanização da gestão 

para com uma equipe em sofrimento como a escuta qualificada de sua queixa, a 

construção coletiva de propostas de solução para os problemas, as respostas 

possíveis a seus pedidos, são fatores decisivos para ressignificar a prática de uma 

equipe. Assim, ao manter com os trabalhadores uma relação baseada nas diretrizes 

da Política Nacional de Humanização, a gestão coloca na pauta das relações da 

micropolítica da UBS novamente a humanização perdida no rodamoinho dos 

conflitos diários. 
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Para Deslandes: “Positivamente, as ideias de humanização como antítese da 

violência e da incomunicabilidade reforçam a posição estratégica das ações 

centradas na ética, no diálogo e na negociação dos sentidos e rumos da produção 

de cuidados em saúde” (2004, p.13). 

Então, pensamos que a humanização exige compartilhar o poder, criando 

“margem para invenção, para experimentação de novos modos de se ver na 

organização e cuidar de quem procura os nossos serviços” (CECILIO, 2009c). 

 

 

Paralelo 3.5: Reflexões sobre o contexto - Desdobramentos: Um trabalho contínuo 

 

 Minha presença na unidade de saúde se fez mais intensa a partir de fevereiro 

de 2010. Tendo a oportunidade oferecida pela Secretaria Municipal de Saúde de 

Campinas, juntei os três meses de licença prêmio para estar presente na unidade de 

saúde em fevereiro, março e abril de 2010 em período integral, para acompanhar 

mais de perto o trabalho da UBS. 

Todos sabiam da pesquisa de doutorado e, como estratégia de aproximação 

dos trabalhadores da unidade, passei a desenvolver entrevistas individuais, que 

tinham também por objetivo colocar na pauta dos trabalhadores da unidade o tema 

da humanização do serviço. Assim é que em qualquer momento em que identificava 

a possibilidade de uma pequena parada de alguém convidava-o para uma entrevista 

que era composta por três perguntas: 

1. O que é um serviço humanizado para você? 

2. O que você vê de humanizado na área do cuidado em que trabalha? 

3. O que você vê de desumanizado na área do cuidado em que trabalha? 

Aceitaram participar dessas entrevistas 65 funcionários da unidade, durante 

os dois meses em que foram realizadas. Não poderia ser mais rica a experiência de 

sentar e ouvir os trabalhadores da UBS narrarem o que pensavam sobre a 

humanização do serviço. Não um serviço qualquer, desconhecido, mas aquele em 

que trabalhavam todos os dias, onde sentiam todas as pressões das relações 

internas e externas. 

 Certamente que o material produzido nessa etapa do trabalho poderia gerar 

outra tese de igual ou maior tamanho do que a escrita. Mas por todos os limites que 
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envolvem a realização de uma tese de doutorado, após conversa com o orientador, 

optamos por descrever essa etapa da vivência na unidade como desdobramentos 

que foram as oficinas de comunicação. Desdobramento porque não teria sido 

possível a sua realização sem que a etapa anterior tivesse sido cumprida. 

Quando fala de acolhimento, Barros29, ressalta que existem muitas visões 

sobre o tema, mas que “este é mais do que um dispositivo, é uma diretriz, uma 

direção”. E define dispositivo como aquilo que ainda não está pronto – “é preciso 

pensar nas formas de fazer, deve partir do concreto do singular de cada serviço”. 

 Pensando que se deve partir do singular de cada serviço, a construção do 

acolhimento como postura deve obrigatoriamente passar por um processo de 

construção coletiva daqueles saberes dos “sujeitos pensantes”, na expressão de 

Dejours (2009, p.140), que trabalham na unidade de saúde. 

 Foi assim que o resultado das entrevistas compuseram a oficina de 

humanização realizada na reunião geral de abril de 2010, logo após um período de 

dois meses de reforma da área física da unidade de saúde estudada. 

 Desde há muito tempo os problemas de área física vinham se agravando na 

unidade. Trata-se de uma UBS com espaço físico menor do que o necessário para 

comportar três equipes de saúde e 13 disciplinas de estágio que ali se realizam. 

Assim, naqueles rompantes de “ter que gastar um dinheiro com prazo determinado 

para não ser devolvido ao Ministério da Saúde”, a Universidade que ali realiza os 

estágios resolveu investir um recurso do Pró-Saúde que não tinha dado certo para 

outra unidade a que se destinava. 

Na esperança de que a proposta de reforma pudesse ser boa e finalmente 

contemplar as necessidades de readequação do espaço físico, os profissionais da 

unidade se dividiram em três blocos: um em um centro de saúde vizinho, que os 

acolheu (farmácia, vacina, procedimentos); outro, em uma Igreja do território que 

emprestou suas salas para consultório (pacientes agendados) e outra ficou na 

própria unidade de saúde, nos fundos, já que a reforma começaria pela frente do 

prédio (acolhimento aos casos agudos que procuram diariamente a unidade). 

 Há de se supor o sacrifício dos trabalhadores para manter o atendimento 

assim dividido sem desassistir a população. Foram inúmeros os transtornos de 

realização dessa escala, com separação e transporte de prontuários, relação difícil 
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 Barros M.E.B. , Consultora do Ministério da Saúde, no 2º Fórum de Humanização de Campinas, 
setembro de 2010. 
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com o centro de saúde vizinho, que teve sua área “invadida” por parte de uma outra 

equipe e, principalmente, pela demanda de pacientes do outro centro de saúde, 

conturbando sua rotina que é mais calma que a do vizinho.  

Piores ainda foram os transtornos dos usuários que tiveram que se adaptar a 

uma situação de exceção, de atendimento provisório, de desacertos naturais nas tão 

precárias soluções assim implantadas. 

Grande também foi o sofrimento da gestora com as dificuldades de 

coordenação da equipe atendendo de forma dividida, somada ao gerenciamento das 

reclamações dos usuários, do outro centro de saúde, dos funcionários, mas, 

especialmente da reforma, que teve inúmeras dificuldades para sua realização. 

 Mal haviam saído daquele rodamoinho revelado nas oficinas de comunicação 

e estava ali instalada uma nova situação de muito desgaste para essa equipe. Minha 

presença na unidade era de múltiplas atividades, resolvendo o que era possível, 

apoiando essa equipe de todas as formas, tentando garantir condições de trabalho, 

evitar desassistência, fazer andar a reforma. Com uma grande novidade em curso 

para mim: estava ali realizando uma pesquisa na qual  me interessava saber: como 

avançar na humanização do cuidado oferecido por uma Unidade Básica de Saúde? 

Realizava a pesquisa, apesar da reforma, do atendimento dividido, daquela 

confusão que eu presenciava, apesar da realidade tão dura que ali se apresentava. 

Pensei muitas vezes que não é à toa que Campos nos adverte a diminuir a 

distância com a equipe que apoiamos (2006, p.32). De fato, era inimaginável para 

quem estivesse fora daquela unidade de saúde saber dos inúmeros encontros e 

desencontros que presenciei: “contornos, detalhes de detalhes, „tobogã de 

possibilidades‟, minúsculos movimentos que não esperam para chegar às bordas, 

linhas ou vibrações que se esboçam bem antes dos „seguimentos que se 

movimentam com bruscas interrupções” (DELEUZE & GUATARRI, 2009b, p.74). 

Foi o momento mais sofrido dos cinco anos de doutorado. Eu não via 

caminhos, muitas vezes cheguei a pensar que era impossível humanizar o cuidado 

na realidade tão adversa que eu presenciava. 

Fator determinante para tanto sofrimento, foi que a despeito de toda boa 

vontade da equipe da Unidade em se dividir e se desdobrar para não interromper o 

atendimento, a reforma prevista não se realizou. Passaram-se os dois meses 

previstos e a única “promessa cumprida” pela Universidade foi a pintura do prédio, a 
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instalação de uma cobertura e de um balcão na recepção, o que não contemplava 

minimamente as necessidades solicitadas pela equipe daquele Centro de Saúde. 

Alegando uma série de dificuldades burocráticas, a Universidade não conseguiu 

cumprir o acordado e findou por entregar o prédio com apenas essas mudanças. 

A equipe volta a atuar no prédio “reformado” da unidade de saúde em abril de 

2010, com uma reunião geral, que chamamos de Oficina de Humanização. Como a 

reunião geral de janeiro de 2010 foi toda utilizada para planejamento da reforma e 

nos meses de fevereiro e março a equipe trabalhou dividida, a última vez que tinham 

discutido a assistência prestada, o cuidado exercido, tinha sido na reunião do 

planejamento em dezembro de 2009. 

Os objetivos da oficina foram acolher a equipe, trocar o que significou o 

trabalho nesses dois meses em condições tão precárias e retomar as propostas do 

planejamento sob a ótica da humanização do cuidado, na tentativa de dar os passos 

possíveis de avanço nesse caminho. 

O clima estava pesado, a descoberta de que a reforma não tinha sido 

realizada gerou frustração na equipe que tinha se esforçado tanto naqueles dois 

últimos meses. Naturalmente tinham a expectativa de ter como recompensa 

condições mais dignas de trabalho, mais espaço para atender, a resolução de 

problemas crônicos como falta de consultórios, de estacionamento insuficiente, 

recepção inadequada, entre tantos outros. 

O impasse foi manter a discussão da humanização em pauta. Mais uma vez, 

a unidade estava mobilizada, perdida naquela confusão, e era um desafio avançar 

na humanização do cuidado. Mesmo assim, resolvi aproveitar a oportunidade que 

me foi dada e ajudei a coordenar aquela reunião, não sem muita apreensão, 

desgaste e esforço pessoal. Acho que utilizei toda a minha caixa de ferramentas, 

tudo que até ali conhecia de gestão, de relações, de técnica de reuniões, de 

aprendizado das leituras dos autores estudados, das discussões em aula do 

doutorado. 

Vejo fatores que viabilizaram a realização da oficina, apesar de tanta tensão 

presente, o fato de eu ter estado presente na unidade de saúde em tempo integral 

durante os dois meses da reforma; ter ajudado a resolver os problemas que surgiam; 

a solidariedade, a compreensão e o reconhecimento do sofrimento que passaram, 

da justa frustração do momento; a realização das entrevistas que colocavam na 
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pauta diária o tema da humanização; a construção coletiva da oficina com o 

colegiado gestor, a coordenadora, os agentes comunitários de saúde e todos que 

puderam se envolver na sua preparação. 

A tentativa na oficina de humanização foi de ajudar a equipe a avançar na 

humanização do cuidado a partir da realidade ali vivenciada.  

Como metodologia para sua realização, dividimos a oficina em três partes: 1ª) 

discussão da proposta da Política Nacional de Humanização, a partir dos conceitos 

por eles colocados nas entrevistas realizadas; 2ª) discussão da reforma e do retorno 

à unidade, aproveitando os aprendizados adquiridos nesse período; 3ª) retomada do 

planejamento, verificando ações de humanização possíveis em cada área do 

cuidado. 

1ª) Parte: 

Apresentei as Diretrizes da PNH e na sequência distribuímos entre os 

participantes cartões impressos com as narrativas feitas nas entrevistas. Para tal 

dinâmica foram aproveitadas as narrativas que fizeram tanto em relação à primeira 

pergunta da entrevista (O que é um serviço humanizado para você?), quanto à 

segunda (O que você vê de humanizado na área do cuidado em que trabalha?). O 

conteúdo das entrevistas é bastante extenso, e sendo assim, realizei sua 

sistematização a partir do que diz a PNH, (anexo 5). 

A leitura dos cartões com essas narrativas foi aleatória, cada um lia o cartão 

recebido, independentemente de quem fosse aquela narrativa. Foi um momento de 

silêncio e atenção no grupo, como se houvesse uma curiosidade no ar, um sentido a 

mais, algo que calasse mais fundo. Após a leitura em voz alta, a mensagem era 

anexada aos pés da “árvore da reforma”, painel montado pelos agentes comunitários 

de saúde para as dinâmicas da oficina de humanização, (anexo 6). 

Algumas das narrativas utilizadas nesta 1ª parte: 

 

Visão do indivíduo como um todo (Quadro 4): 

 

“Aquele que atende, ouve a pessoa com o que ela tem de subjetivo. Fazendo 

esforço máximo de evitar pré-julgamento em relação àquela pessoa. Isso 

parece simples, mas não é; Por exemplo: ele bebe, é obeso ...  Já 

começamos a culpabilizar o usuário. Tem a ver com um contrato do 
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trabalhador da saúde com o usuário. Voltando na culpabilização: enquanto 

você não parar de beber não volte aqui.Trabalho com redução de danos: meu 

marido está tomando só cerveja, busco alguma melhora de qualidade de vida, 

não só de quantidade de vida” (generalista). 

 

“Serviço humanizado primeiro você vê o individuo como um todo e não como 

uma doença, não é o número de consultas a mais ou a menos na planilha, no 

caso da criança, você vê a mãe, o pai, os irmãos, as condições de moradia, a 

saúde emocional da família. Eu acho que o serviço humanizado não é atender 

todos iguais, alguns você dá mais, são os que mais precisam, e outros não é 

que você dá menos, você dá o básico, o trivial” (pediatra). 

“Primeira coisa que a gente considere a pessoa atendida e os que atendem 

como seres humanos, portanto, a gente tem algumas coisas básicas nessa 

ralação humanizada. Primeira delas é o respeito, ver a pessoa como uma 

pessoa, não como portadora de uma doença, portadora de uma necessidade, 

ou que ela vem buscar alguma coisa, é um olhar além ...  Entender quem é 

essa pessoa, qual o contexto dela, porque ela vem aqui tantas vezes, 

principalmente aqui na unidade. Tem pacientes que vem muitas vezes, quase 

todo dia eles estão aqui. Acho que se a gente tiver um atendimento 

humanizado a gente consegue identificar as reais razões, até o fato de não 

controle, não adesão terapêutica” (enfermeira). 

 

Olhando a micropolítica como um rizoma (DELEUZE & GUATARRI, 2009a, 

p.15) é possível identificar linhas de uma nova cultura: valorização do subjetivo, 

qualidade de vida, ver o individuo como um todo, uma clínica ampliada, atender 

como seres humanos, com respeito, entender o contexto, identificar as reais razões 

da vinda recorrente à unidade. Esses elementos são de uma cultura mais condizente 

com a proposta da PNH, que vem sendo intensamente discutida desde a 

implantação do PSF- Paideia (CAMPOS, 2003). São linhas, traços de uma cultura, o 

que não quer dizer que estejam incorporados à prática, mas de alguma forma estão 

presentes ali como valores. 
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Outra linha decorrente da visão do indivíduo como um todo são as referências 

feitas ao acolhimento (Quadro 5): 

 

“Serviço humanizado é aquele serviço que dá todo o respaldo para as 

pessoas, humanização, um bom atendimento que acolhe bem, que vê o que a 

pessoa de fato precisa. Para mim, humanização é isso: vê o próximo como se 

fosse um parente seu, não como uma pessoa que vem ao centro de saúde 

simplesmente porque ele é um paciente... eu sempre penso no bem estar do 

paciente” (auxiliar de enfermagem). 

 

“É um lugar onde tratam as pessoas bem, acolhe o paciente, procura orientar 

com clareza, com calma, primeiro orienta pra depois dispensar” 

(recepcionista). 

“Essa é a chave. O olhar sobre o outro. Sinto-me um extraterrestre, enxergo 

diferente dos outros. Isso não quer dizer que sou boazinha, eu não sou. A 

gente na essência é igual. Temos medo, ciúme, inveja. O que nos faz 

diferentes é o momento em que estamos” (auxiliar de enfermagem). 

 

As entrevistas foram momentos privilegiados da minha aproximação com os 

membros dessa equipe. Muitas vezes emocionei-me porque identifiquei nesses 

trabalhadores valores que não imaginava que pudessem estar presentes. Um 

desses momentos foi a entrevista acima com uma auxiliar de enfermagem que 

expressou o que me parece a mais profunda justificativa para o acolhimento nos 

moldes propostos pela PNH: “... A gente na essência é igual ... O que nos faz 

diferentes é o momento em que estamos”. 

Pensei que havia um verdadeiro tesouro escondido ali. Não tinha que trazer 

conceitos de fora, tinha que aproveitar o que estava sendo trazido por eles, cultivar a 

partir deles as sementes já plantadas e crescidas em diferentes dimensões. 

Desde as oficinas de comunicação, as questões ligadas ao acolhimento 

tiveram grande destaque por parte da equipe. Em função da necessidade de 

desocupar o espaço físico para viabilizar a reforma, ficou estabelecido que somente 

o acolhimento aos usuários que chegavam com queixas agudas seria instalado na 

própria unidade de saúde com uma equipe de recepcionistas, enfermeira, auxiliar de 
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enfermagem e médico escalados para recebê-los. 

O processo de trabalho elaborado passou a ser o seguinte: o usuário, ao 

chegar, explicava o que queria para a recepcionista, era orientado para o local 

adequado, ou, caso se tratasse da necessidade de atendimento, recebia uma senha 

e aguardava sentado. Na sequência era recebido por um auxiliar de enfermagem 

que, consultava o respectivo prontuário, ouvia sua queixa em uma mesa individual, 

conversava com o enfermeiro, escalado para o acolhimento, e ali decidia a melhor 

conduta a tomar, inclusive passando para o médico de plantão, caso fosse preciso. 

Processo de acolhimento diferente do que funcionava até então, pelo qual os 

usuários chegavam na mesma recepção para demanda dos agendados, queixas 

agudas, marcação de consultas ou outros procedimentos. Além disso, até então 

havia dia fixo na semana para abertura de agenda, rotina que não conseguíamos 

mudar, apesar de várias tentativas. 

Entretanto, ao chegar à oficina de humanização, uma nova experiência de 

acolhimento estava em curso. Diferença sentida por alguns funcionários que 

expressaram opiniões a respeito nas entrevistas (Quadro 6): 

 

“Agora na reforma a gente percebeu como é diferente quando você ouve a 

pessoa, ela senta na sua frente, ela é ouvida, você pega o prontuário dela, 

você levanta a história dela na unidade. 

Diferente dela só chegar no balcão e só falar alguma coisa e às vezes a 

pessoa não sabe dizer muito bem o que ela quer e a gente não sabe 

interpretar exatamente. Às vezes, eu interpreto ao modo, o que é melhor pra 

mim: Ah não tem a consulta, tchau. Ah não, o senhor tem que voltar tal dia, e 

isso a gente tem mudado, conseguiu mudar com o acolhimento. 

Você está com a pasta ali, você sabe quando ele passou em consulta, você 

sabe a história do paciente. Porque ele tem dificuldade mesmo, não sabe com 

quem passou, quando passou. Então acho que o acolhimento é uma coisa 

que ajuda a gente a humanizar” (auxiliares de enfermagem). 

 

“Novo período que a gente está vivendo agora da reforma, novo sistema que 

está funcionando agora em que as auxiliares pegam o prontuário distribuem a 

senha, sentam com o paciente, anotam no prontuário e encaminham, para a 
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farmácia, ou encaminham pro CS onde está funcionando a vacina, acho que é 

uma experiência muito interessante, pois sempre tem um médico dando a 

retaguarda. Eu sugeri isso assim que começou (o acolhimento no PSF-

Paideia) com a ideia de ter um médico fazendo acolhimento naquele período, 

o restante fica no consultório atendendo só agendado. Apesar do risco de 

desvirtuar o esquema. As pessoas podem achar que o centro de saúde é 

pronto socorro. Tem pacientes que manipulam para conseguir a consulta 

naquele momento. Mas de um modo geral, facilita para o profissional que 

atende no CS se a gente tiver um dia que faça só agendamento... o 

agendamento é de melhor qualidade, você não entra na fila, não tem aquela 

história de fazer receita toda hora, porque isso tem muito. A gente vê o 

paciente de alguma forma, diferente de pedir pra voltar, dá a sensação de que 

estamos resolvendo mais e manda voltar menos” (generalista). 

“Humanizar seria você tratar a pessoa, entender o que ela está falando, você 

conseguir entender o que ela está falando” (dentista). 

 

“É aquele que você atende o paciente integralmente. Não importa quem ele é, 

inclusive a classe social. Dar conta do que ele vem buscar. Isso não quer 

dizer que você é bonzinho. Simplesmente é diferente. É se colocar no lugar 

do outro, inclusive se está chorando, descalço. Mesmo que ele esteja com 

raiva. Tem gente que acha que se o paciente foi mal educado ele se dá o 

direito de não atendê-lo” (auxiliar de enfermagem). 

 

O esforço da pesquisa foi por tentar aproveitar essas experiências como 

aprendizados de acolhimentos mais resolutivos. Devolutiva de novos conhecimentos 

ali produzidos, sementes que necessitavam de cultivo para florescer. 

Nos conceitos de serviço humanizado apresentados também estava tratar 

como quer ser tratado (Quadro 7): 

 

“Eu acho que quando eu penso em humanização eu penso em escuta, e pela 

escuta você tem que enxergar o outro, assim, a partir daí, o seu olhar é 

diferente, a sua intervenção é diferente a sua abordagem é diferente e eu 

acho que a gente já começa a pecar daí, muitas vezes, porque humanização 



109 

 

 

 

não é paternalizar, é olhar com a lente do outro e não olhar pro micro e sim 

pro macro é olhar pra esse sujeito no contexto social, cultural, político... é isso 

que eu entendo” (TO).  

 

“Serviço humanizado é o jeito que você trata o outro, tipo assim eu quero 

tratar o outro como eu quero ser tratado” (auxiliar de enfermagem). 

 

“Tem que ter a preocupação com o ser humano. Entender que aquela pessoa 

que está ali precisa de atendimento. Não é com beijos e abraços. Mas é como 

se fosse atendimento pra gente. Tenho que me colocar no lugar do paciente e 

atender como eu gostaria de ser atendido ... ” (auxiliar de enfermagem). 

 

E valorização da escuta do paciente (Quadro 8): 

 

“Acho que hoje o acolhimento nosso, ele está mais humanizado, não é uma 

coisa antiga, é mais recente, acho que esta reforma favoreceu bastante. Acho 

que a escuta é mais qualificada, isso dá uma personalizada no atendimento, 

isso causa um efeito melhor: 

A pessoa chega e aborda a recepcionista que está ali na frente, “fala olha eu 

quero uma receita, ou eu estou com dor”, aí ela dá uma senha do 

acolhimento, ela vai na mesa do acolhimento com auxiliar de enfermagem, 

essa auxiliar colhe a história dela com anotação no prontuário e verifica se é 

um paciente assíduo, ou se ele faz parte de grupo, se ele está tomando a 

medicação, se ele é sozinho ou não, se tem cuidador ou não, se a queixa é 

subta ou não. 

Dessa maneira, conseguimos ver se é uma coisa que tem que ser abordada 

agora, ser resolvida agora ou se é uma queixa que dá pra fazer um 

agendamento e se esse agendamento é pra ser feito agora (a auxiliar colhe a 

história e discute o caso com a enfermeira), a enfermeira faz essa avaliação 

com a auxiliar junto com o usuário, a gente conversa com ele, vê se ele é 

aderido ao grupo ou não porque que ele está precisando deste atendimento, 

se faltou no grupo porque que está faltando” (auxiliar de enfermagem). 
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“Colocar médicos no atendimento de agudos e encaixar aí exames alterados 

ajuda a reduzir demanda reprimida. Eu vejo positivamente, porque esse 

médico que fica no apoio, fica no apoio mesmo: da receita vencida, do 

medicamento controlado, porque o paciente não vai a cada 2 meses 

conseguir uma consulta pra ter uma nova receita daquela medicação. Porque 

hoje como ele faz? Ele deixa a receita no balcão, a gente anexa no 

prontuário, ele vai embora. Às vezes, a gente consegue fazer de um dia pro 

outro, às vezes não, porque precisa o médico assinar e a gente não pode ficar 

interrompendo o tempo todo o atendimento” (enfermeira). 

 

“ ...  quando ele é ouvido na sua queixa, acho que a humanização não é só ter 

o agendamento. É um agendamento ouvido com acolhimento mesmo, não só 

quero consulta com a dra tal e agendar. É claro que tendo um dia pra ele 

agendar e tendo uma data marcada já é uma coisa, mas humanizado é ser 

ouvido neste momento. As necessidades dele resolvidas a curto e longo 

prazo. Às vezes tem um negócio meio invertido eu percebo ele quer um 

negócio bem pontual e a gente fica oferecendo coisas que ele não necessita 

no momento e o contrário também, a gente dá muito pouco do que ele 

precisa, então tem as 2 coisas” (generalista). 

 

Destacaram a necessidade de respeito aos direitos dos pacientes (Quadro 9):  

 

“ ...  entender que ela tem os direitos dela, e que nós também temos nossas 

obrigações com ela, não fazer um trabalho mecânico” (dentista). 

 

E de colocar os recursos a serviço do paciente (Quadro 10): 

 

“Ter recurso para ter um bom atendimento, ter recursos para atender melhor, 

o melhor recurso que você tem, você pode atender melhor” (auxiliar de 

enfermagem). 
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“Alguns CS não funcionam assim, a paciente passa com qualquer um, é pior. 

Aqui começo no pré-natal e vou até a revisão de parto” (ginecologista). 

 

Reconhecem a necessidade do trabalho em equipe (Quadro 11):  

 

“Trabalhar em equipe é humanizado. No PS da PUCC é diferente (eu também 

atendo lá)” (ginecologista).  

 

E do vínculo com os pacientes (Quadro 12):  

 

“Tem auxiliares de enfermagem de referência para área da mulher (é bom). A 

paciente sempre sai com uma resposta. Elas conhecem as pacientes pelo 

nome e vice-versa. Todo mundo é acolhido, pelas auxiliares ou médica” 

(ginecologista). 

 

E trazem a necessidade de se ter condições de trabalho adequadas para 

viabilizar a humanização (Quadro 13):  

 

“Primeiro é você estar sempre valorizando e pagando bem os funcionários, 

todos daquela unidade. Quando falamos de serviço humanizado parece que é 

sempre do lado de fora, de fora para dentro. No meu ponto de vista ela tem 

que começar de dentro pra fora, você tem que olhar primeiro os seus pares, 

com certeza você vai estar oferecendo um serviço de melhor qualidade” 

(pediatra). 

 

A exemplo do que coloca a PNH: “condições de infra-estrutura, seja das 

instalações físicas, renovação de equipamentos, etc [...] como costura de todas as 

demandas e problemas diagnosticados [...] ” (DESLANDES, 2004), pensei que 

avançar na humanização do cuidado passa por esse caminho de garantir condições 

de trabalho, de organização do serviço, de ambiência adequada. A exigência desses 

trabalhadores da realização da reforma da unidade, solicitada há vários anos, era 

justa, coerente, digna de ser escutada e atendida. A expectativa criada era 
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proporcional à frustração que no momento da oficina de humanização tínhamos que 

lidar.  

 

Falam ainda os funcionários da unidade: 

 

“Humanizado seria ter o atendimento para as crianças de todas as idades, ter 

agenda, mas ter lugar para atendimento, salas, ter espaço e condições para 

este atendimento, proporcionar um bom atendimento para as crianças” (ACS). 

 

Após a leitura dos cartões, abrimos a Roda de Conversa para discussão da 

humanização do cuidado na unidade, e ali veio à tona muito do que estava 

engasgado na garganta dos trabalhadores, da coordenadora e até da minha, pela 

indignação em relação ao desrespeito com que tínhamos sido tratados durante o 

período da reforma. Ali apareceu muito do que tinham narrado como o que vêem de 

desumanizado na unidade, principalmente em relação aos problemas da área física 

que inviabilizam o atendimento com qualidade. Narrativas sistematizadas nos 

quadros 13,18 e 22. 

Nesse momento, a revolta era pelo desgaste de ter atendido, em condições 

tão precárias durante os dois últimos meses, sem que a reforma tivesse sido 

viabilizada para além de uma pintura na unidade, da colocação de um balcão na 

recepção (muito criticado por eles e que realmente ficou muito inadequado) e uma 

cobertura entre duas alas da unidade. 

Houve críticas em relação ao grau de exigência que tínhamos em relação a 

essa equipe e que não ocorre em outros centros de saúde. Especialmente o vizinho, 

no qual estiveram instalados durante a reforma e que, segundo o que puderam 

observar, atendia menos pacientes com mais funcionários do que havia ali naquele 

momento no Centro de Saúde estudado. 

Cobraram duramente que não dava para falar em humanização do cuidado, 

na amplitude da PNH, que propõe humanizar a produção da assistência, e submeter 

a equipe a um desgaste daqueles, a essa frustração, e o pior, a continuar 

trabalhando sem as condições mínimas necessárias de área física. Foram duras 

também as cobranças em relação ao desfalque de pessoal, críticas que já haviam 

aparecido nas entrevistas, citando alguns exemplos: 
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Quadro 13: 

 

“Problema: não tem RH completo. Era pra ter 6 médicos, temos 4 (30% a 

menos)” (generalista). 

 

“Uma parte assim que é desumano é que é muita criança pra pouco espaço, 

não tem um lugar assim, é um espaço pequeno e a criança vai ficando 

irritada, não tem com que brincar, não tem espaço, mesmo com 2 médicos 

atendendo. Não tem um fraldário, por exemplo, não tem um espaço pra mãe 

trocar o bebê, a criança bem ou mal fica exposta” (recepcionista). 

 

“Humanizado seria ter o atendimento para as crianças de todas as idades, ter 

agenda, ter lugar para atendimento, salas, ter espaço e condições para este 

atendimento, proporcionar um bom atendimento para as crianças” (ACS). 

 
“A estrutura, arrumar um lugar pra eles (os adolescentes) um lugar específico 

que a gente consiga trabalhar com eles... não tem local, não tem estrutura, 

não tem especialidade, não tem esse espaço e assim atividade, mas assim 

teria que fazer um planejamento, mas em primeira instância seria o local, 

propaganda, para divulgar mais” (auxiliar de enfermagem). 

 

“Não ter clareza de quantas pessoas você tem que atender é desumanizado, 

gera angústia – adscrição de clientela maior do que é possível atender” 

(clínico). 

 

Nesse momento, só havia para mim, como pesquisadora um consolo, eu 

concordava com a maioria das críticas que estavam sendo feitas. Tinha estado ali o 

tempo todo e presenciado o sacrifício dessa equipe em não desassistir a população. 

Acompanhei a expectativa pela reestruturação, estive lado a lado com a coordenadora 

em cada etapa de discussão da reforma, desde o projeto, os entraves para sua 

viabilização, até a negativa da sua realização. Sofri com ela a angústia de ter que dar 

essa notícia para a equipe e estava ali, para administrar os prejuízos e vermos juntos o 

que poderia ser feito, apesar do sofrimento e da frustração tão presentes. 
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Como pesquisadora, eu pensava insistentemente: como avançar na 

humanização do cuidado? O que poderia ser feito a partir da realidade vivida ali? 

Na parte que coordenei da oficina de humanização, abri espaço para que 

todos os que quisessem pudessem expressar as suas críticas. Era um novo 

momento de catarse, pois havia novamente a necessidade de esvaziar-se daquilo 

que estava entalado na garganta. Falaram muitos funcionários, a coordenadora e eu 

como pesquisadora. Também expus o que vi e vivi naqueles dois meses, o que me 

havia angustiado, minha indignação pelo desrespeito, pelo sofrimento gerado a eles 

e aos usuários, e a frustração pela não realização da reforma. 

No duplo papel que ali representava, também apresentei as providências que 

haviam sido tomadas pelo Distrito de Saúde, que conseguiu em situação 

emergencial, a liberação de verba e pessoal para realizar pequenas alterações no 

espaço físico, que amenizavam parte dos problemas por eles cobrados. 

 

2ª) Parte: Discussão da reforma e do retorno à unidade, aproveitando os 

aprendizados adquiridos nesse período 

 

 No momento seguinte, propus que déssemos um passo adiante no processo 

que estávamos vivendo. E esse passo consistia em enxergar o que tínhamos 

aprendido no período de reforma. Tanto sofrimento haveria de nos ter ensinado 

alguma coisa: O que seria?  

Fez parte da preparação da oficina a elaboração da figura de uma árvore 

pelos agentes comunitários de saúde, onde o caule representava a reforma da área 

física e os frutos seriam utilizados para escrevermos os ganhos da ”reforma”. Para 

iniciar essa parte distribuí novos cartões com narrativas de ganhos da reforma 

extraídos das entrevistas, como aqueles citados na avaliação do acolhimento e 

registramos mais depoimentos colocados nesse momento da oficina: 

 

Eu nunca imaginei o tamanho da demanda da odonto. Agora que ficamos 

instalados do lado deles pude ver o quanto a odonto atende (auxiliar de 

enfermagem). 
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Você está ali com a pasta. Você sabe quando ele passou em consulta. Você 

sabe a história do paciente. Porque eles têm dificuldade mesmo. Não sabe 

com quem passou, quando passou. Então acho que o acolhimento é uma 

coisa que ajuda a gente a humanizar (auxiliar de enfermagem). 

 

Sabe quando eu aprendi o que era humanização? Quando eu acompanhei 

minha esposa no parto. E a minha filha ia junto e via o nenê lá no ultra-som e 

isso foi tão humanizado... (psiquiatra). 

 

Eu tive meu filho no SUS. E isso foi muito legal pra mim. Porque eu ia lá pra 

fila do Florence fazer ultra-som lá. Então eu vi o que é ser paciente. E eu 

aprendi muito sobre humanização nesse momento (coordenadora). 

 

Aprendi demais com vocês, queria testemunhar isso. Nunca aprendi tanto na 

minha vida sobre humanização, quanto conversando com vocês nesse 

período que eu tive a possibilidade de conversar (pesquisadora). 

 

Assim encerramos a parte da manhã e fomos para um almoço comunitário na 

unidade de saúde. 

 

3ª) Parte: retomada do planejamento, verificando ações de humanização 

possíveis em cada área do cuidado 

 

Na parte da tarde realizamos a divisão em grupos por área do cuidado, como 

foi feito no planejamento de 2010. Cada grupo teve como tarefa retomar o 

planejamento à luz dos significados da humanização do cuidado discutidos na parte 

da manhã. 

 A grande tentativa que tivemos foi de manter os aprendizados da época da 

reforma especialmente em dois aspectos: 

1º. Separar as esperas dos usuários, ajudava na organização da recepção 

que até então era bastante tumultuada, uma vez que todos os que chegavam à 

unidade permaneciam ali para o atendimento. 
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2º. O novo processo de acolhimento construído durante a reforma tinha 

ganhos. Havia maior privacidade para escuta da queixa, mais informação, porque o 

prontuário era acessado e havia retaguarda de enfermeira e médico, caso fosse 

necessário. 

A implantação dessas duas mudanças no processo de trabalho pós-reforma 

significaram uma verdadeira revolução na unidade de saúde. Por mais um mês 

acompanhei em período integral a implantação das novas rotinas e a reforma da 

área física, agora sendo feita com recurso próprio para viabilizar essas mudanças e 

atender demandas emergenciais da unidade. E depois por mais oito meses a 

consolidação do processo de acolhimento proposto no pós reforma. 

Trad, discutindo a humanização do encontro com o usuário no contexto da 

atenção básica, propõe focalizar dois eixos importantes, sendo o primeiro o 

acolhimento, vínculo e autonomia; e o segundo, o reconhecimento das necessidades 

dos usuários. O processo de trabalho implantado no Centro de Saúde estudado é 

mais condizente com a proposta da PNH e certamente com o acolhimento sonhado 

pelos usuários e pelos gestores comprometidos com o SUS: ”uma escuta paciente e 

interessada, a gentileza e a preocupação em transmitir bem as informações durante 

o atendimento” (2006, p.190). 

Ainda que distante de conseguir discutir com a equipe mais profundamente 

desafios tão complexos como o que encerram os eixos propostos pela autora, a 

partir das discussões trazidas por Merhy (2000), sobre tecnologias leves, e por 

Cecilio (2001) sobre necessidade de saúde, esse foi o passo possível nessa 

construção, mesmo cheio de controversas e dificuldades. 

O novo processo de acolhimento gerou forte polêmica nos meses que 

seguiram. Ele desacomodou rotinas instituídas. Passou a fazer parte do processo, 

analisar o prontuário antes de dar qualquer encaminhamento ao paciente. Sendo 

este descrito em prontuário, e, portanto, passível de avaliação de todos os que 

quisessem consultá-lo. 

Ser médico de retaguarda desse acolhimento também é tarefa exigente de 

capacitação adequada, de protocolos que impeçam a unidade de saúde de virar um 

pronto atendimento e de perder assim sua razão de ser. 

Até o momento em que escrevo esta tese, dezembro de 2010, o impasse não 

foi resolvido. Duas das equipes da unidade de saúde se adaptaram bem ao novo 
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processo e o generalista de uma delas entrou em verdadeira guerra contra o novo 

acolhimento. O que não é qualquer coisa, considerando-se o poder médico. Nos 

estudos de Schraiber, vemos uma rica caracterização dessa profissão: 

Estamos, portanto, no caso da medicina diante de um trabalho no 
interior do qual assume relevância a qualificação técnico científica de 
seus agentes; mas sobretudo importam seus códigos de ética 
específicos, fazendo com que a profissão se caracterize como 
trabalho de uma ampla autonomia de desempenho e de um profundo 
caráter intelectual‟ [...]  A profissão médica separa-se dos demais 
trabalhos técnicos não só porque designa ações que demandam 
qualificações específicas e especiais, ou porque o conhecimento 
envolvido (a Ciência) seja complexo e extenso, ou mesmo porque 
tenha regras próprias de exercício, mas porque lhe são dadas 
normas de conduta bem estabelecidas, definindo uma moral de 
prática e implicando uma sabedoria acerca do uso de ambos – 

conhecimentos e valores éticos (1993, p.153). 

 

Seguem em disputa os projetos na unidade, processo contínuo de 

manifestação de muitas formas de poder, no qual ora se sobressai um “platô” ora 

outro, lembrando a metáfora de Deleuze e Guatarri e uma de suas definições: “Um 

platô está sempre no meio, nem início nem fim” (2009a, p.33). 

No momento do encerramento da tese, o SAMU promoveu uma capacitação 

em urgência/emergência na unidade e estamos estudando protocolos de 

acolhimento para criar um que se adapte mais à realidade dessa unidade de saúde. 

A coordenadora e o colegiado gestor têm monitorado o número de 

consultas/mês no acolhimento que tem se mantido em média com 1100 

acolhimentos de enfermagem (auxiliar e enfermeiro)/mês, gerando 480 acolhimentos 

clínicos/mês e 100 acolhimentos pediatra/mês. 
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4. Apresentando o patchwork...  ”um trabalho com retalhos” 

 

Hoje, quando olho para a viagem percorrida, sinto a necessidade de tecer 

algo como se fosse uma colcha de retalhos escolhidos para compor as reflexões 

colocadas nesta tese. Como se fossem linhas de raciocínio para o meu pensamento, 

está organizada a seguir uma síntese que gira em torno de três tópicos, sendo: 1. 

Acrescentando o olhar da pesquisadora ao da apoiadora, 2. Um mapa que traduz os 

encontros desta jornada e 3. Ressignificar a nossa prática em saúde, colocando o 

foco no cuidado. 

 

4.1. Acrescentando o olhar da pesquisadora ao da apoiadora 

 

 O término do empírico aconteceu em dezembro de 2010. Foram 24 meses de 

presença constante na unidade e três meses de imersão no campo da pesquisa. A 

coordenadora da unidade, em avaliação do processo desde o momento das oficinas 

de comunicação até a implantação do novo processo de acolhimento, afirma: 

 

“A pesquisa foi muito reveladora, acho que ajudou nos momentos mais 

difíceis também, porque essa reforma que não aconteceu foi muito ruim. A 

pesquisa ajudou a pegar o gancho de que nem tudo estava ruim. Que a gente 

estava experimentando um processo que poderia trazer benefícios, tanto para 

equipe quanto para os usuários. Conseguimos estabelecer uma qualidade 

melhor do atendimento, mesmo no meio do furacão em que a gente estava 

vivendo. Mas também exige...  a gente vai tendo que lidar com as dificuldades 

e com as necessidades da pesquisa... Acredito que trouxe esse benefício da 

equipe se conhecer, se revelar e de repente ter uma visão de uma pessoa 

que era apoiadora, mas só agora fez a imersão. Antes tinha uma visão mais 

distanciada”. 

 

É sobre essa visão que quero falar aqui ao encerrar a tese. Da experiência de 

ser um sujeito implicado como definido por Melucci (2005). Ter vivenciado ser 

“pesquisadora e pesquisada, analisadora e analisada. Um sujeito militante que 

pretende ser epistêmico” (MERHY, 2004, p.22-3). 
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Nesse processo tive que aprender a adotar uma atitude filosófica: 

A atitude filosófica pura e forte pode estar presente no cientista, no 
filósofo profissional e no homem comum e deve buscar uma 
sabedoria para distinguir as coisas boas e ruins para si, para a vida 
do outro e para a comunidade humana, no cotidiano e na história, 
alegrando-se com o bem e promovendo-o, aceitando perto de si (e 
lidando da melhor maneira com) as adversidades imutáveis como 
elas são, e finalmente, acreditando (e engajando-se) na mudança do 
mal que, no aqui e agora, lhe é passível de mutação (TURATO, 
2003, p. 51). 

 

Encontrar saídas para consolidar o SUS como política pública, hoje, exige 

uma atitude filosófica. Fez parte desse novo jeito de pensar aprofundar-me nos 

paradigmas conhecidos, identificar seus nomes, verificar de onde vêm.  

Fiquei surpresa ao identificar o quanto o estrutral-funcionalismo está presente 

no nosso jeito de pensar. E como é mais confortável acreditar que funcionalizar 

pessoas resolverá os problemas da assistência. Porque incomoda reconhecer a 

diversidade que nos compõe, o outro como sujeito, as redes que nos envolvem, as 

responsabilidades que temos pelo impacto sobre essa rede. Durante a pesquisa, 

senti na pele o que é desacomodar-se, inquietar-se, passar por túneis 

aparentemente sem saída, angustiar-se. Hoje entendo melhor o sofrimento daqueles 

que se inquietam com as mudanças do processo de acolhimento da UBS estudada. 

Ter passado por um processo assim dá-nos mais compreensão, entendimento, 

compaixão com a dor do outro, isto é, em uma palavra: alteridade. 

Não há solução rápida para a construção de um sistema includente e 

universal como o SUS em um país com um Estado arcaico como o brasileiro. Porque 

além do trabalho de esvaziar-se, da desconstrução, desterritorialização (DELEUZE 

& GUATARRI, 2009a), da busca de um corpo sem órgãos (DELEUZE & GUATARRI, 

2009b), há o trabalho da reconstrução de um novo referencial, uma ressignificação 

de nossa prática (AYRES, 2009b). Atitudes que não combinam com o pragmatismo, 

o consumismo, a velocidade cibernética dos dias atuais: “A atitude de quem filosofa 

não tem uma valorização num mundo de anseios pragmatistas, numa sociedade de 

respostas dadas rapidamente aos „convites‟ veementes a manter o status quo e a 

conseguir o que vem dos modelos postos autoritariamente por grupos hegemônicos” 

(TURATO, 2003, p.51). 

Mergulhar na micropolítica da unidade de saúde, munida de uma caixa de 

ferramentas, foi assim uma experiência de sofrimento para mim, de sustos ao ver o 
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tamanho do problema nas oficinas de comunicação; de desorientação frente ao 

fracasso da reforma nos meses de imersão na unidade e na oficina de humanização; 

de incertezas frente aos questionamentos, ao acolhimento feitos pelo generalista de 

uma das equipes. 

Verdadeira arena, “onde operam distintos agentes institucionais com 

perspectivas de ação nem sempre comuns, todavia não necessariamente 

contraditórias também, mas, simplesmente, uma arena” (MERHY, 1997a, p.114). 

Assumir a atitude filosófica foi de grande ajuda para não me perder em um 

processo de tamanha dificuldade. Havia uma questão a ser respondida, uma razão 

para minha presença no fundo desse mar de relações, eu sabia porque estava ali e 

as pessoas sabiam porque eu estava ali. Como avançar na humanização do cuidado 

oferecido por uma Unidade Básica de Saúde, ecoou muitas vezes no meu raciocínio: 

era como uma bússola que norteava a busca de caminhos, muitas vezes ocultos, 

escuros, aparentemente inexistentes. 

Essa foi a transformação do olhar da apoiadora para pesquisadora. É 

diferente você estar na unidade de saúde executando tarefas e estar ali com um 

objetivo, pensando em como atingi-lo, priorizando as ações que melhor conduzirão 

ao fim pretendido. Ainda mais exigente é não ter receitas, priorizar a construção 

coletiva, estar mobilizado em duplo sentido: o dos objetivos da pesquisa e o do 

respeito aos sujeitos com quem interagimos. 

Um dos momentos mais densos desse percurso foi o encontro com Deleuze e 

Guatarri. São autores que questionam nosso modo de pensar, os valores instituídos, 

obrigam-nos à reflexão. Fazem-nos sair do ponto para linha, da leitura do mundo 

como árvore para enxergar a realidade como um rizoma, verdadeira revolução do 

pensar (DELEUZE & GUATARRI, 2009a). 

Utilizar as metáforas das linhas estratificadas, de segmentaridade e de fuga 

foi para mim descoberta que ajudou a entender o movimento constante observado 

no mar da micropolítica da UBS estudada. O cuidado nos moldes propostos pela 

PNH é o novo, tão diferente do instituído, que se constitui em ótimo exemplo da linha 

de fuga, conceito criado pelos autores (DELEUZE & GUATARRI, 2009b,p.63-81). 

Escolher descrever a experiência vivida como um mapa viabilizou a 

realização da tese, porque me tranquilizou no sentido de entender que se trata 

apenas de um trecho escolhido, que há muito antes do aqui descrito e muito depois 
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do momento do encerramento. 

Como em um conto em que a pergunta é “o que acontecerá?” (DELEUZE & 

GUATARRI, 2009b, p.63), saio do empírico sabendo que a micropolítica não tem 

nada de estático, sendo composta de tantas relações, encontros e desencontros, em 

constante mutação. 

Foi assim que elaborei um mapa com os meridianos e paralelos descritos 

aqui. Como fazemos ao utilizar um mapa, ora colocamos o zoom em um ponto 

minúsculo e vemos os detalhes do micro e ora distanciamo-nos e enxergamos o 

macro do qual cada ponto faz parte. 

Mais uma vez foram Deleuze e Guatarri que iluminaram a intersecção entre a 

macro e a micropolítica (2009b, p. 83-115), fazendo-me ver como são inseparáveis e 

que é possível focar em uma ou em outra, dependendo do que exija o estudo que 

fazemos. Porque foi a macropolítica que me levou a fazer esta tese: a entrega de 

serviços do SUS para a gestão da iniciativa privada e por vários motivos, entre eles 

a descrença de viabilizá-lo como política pública em um Estado arcaico como o 

brasileiro.  

Há caminho hoje para o SUS hoje como política pública humanizada? 

E tive aqui por um lado a alegria de descobrir que esse caminho existe e, por 

outro, a apreensão de entender que ele não está pronto, necessita ser construído. 

 Foi na Política Nacional de Humanização (PNH) que encontrei luz no fim do 

túnel dessa jornada. Valorizando sujeitos, relações dialógicas e trocas solidárias, 

ressignifica o sentido da saúde, põe na pauta a humanização do cuidado (Trad, 

2006, p.187). 

Levar a saúde a sério é colocá-la em prática, o que não pode ser feito por um 

caminho fácil como entregar nossos serviços para gestão da iniciativa privada e 

nem, tampouco, a partir das premissas de funcionalização pretendidas pelo 

estrutural-funcionalismo, que se restringe a implantar padronizações de forma 

automática e procura enquadrar trabalhadores em relatórios de conformidade e não 

conformidade para aprimorar o cuidado. 

O que teria acontecido se, no afã de humanizar o cuidado, ao ir para o 

empírico, em dezembro de 2008, passasse a implantar protocolos e avaliações de 

conformidade e não conformidade, independentemente da realidade local? Hoje 

penso que seria qualquer coisa, menos uma experiência de humanização do 
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cuidado, na linha do que é proposto pela PNH. 

 Campos avalia que:  

O Humaniza-SUS vem provando que, sim, é possível fazer política e 
gestão de maneira interativa, valendo-se do apoio institucional, da 
difusão e do debate de novos conceitos, da influência de 
experiências nascidas na base, tudo ao contrário da tradição 
verticalista e autoritária da saúde pública (2007, p.12).  

 

E coloca como advertências importantes: “Para que a humanização vá à 

essência e não seja uma casca dourada, é fundamental que lide com pessoas 

concretas em situações reais. O que significa, principalmente, repensar o poder e o 

trabalho” (CAMPOS, 2007, p.13). 

 Quanto à relação com os trabalhadores de saúde, tínhamos visto na EP: 

“Humanizar a equipe significa, permanentes exercícios ou tentativas de mais 

conversação e entendimento, de práticas mais solidárias” (CECILIO, 2009c). 

Compreendendo seu sofrimento nas oficinas de comunicação, sensibilizei-me 

com o drama vivido por eles naquele momento. A partir daí, coloquei o que sabia à 

disposição de ajudá-los a resolver os conflitos. Pensei que é preciso esse 

incomodar-se com a dor do outro para proporcionar alteridade. O meu 

distanciamento da realidade da unidade, enquanto atuava como apoiadora, me 

impediu de ver caminhos para a superação dos conflitos, que só cresceram e 

atingiram as proporções descritas na tese. 

Falávamos na discussão da EP sobre humanização: “há uma dimensão muito 

singular de cada serviço, nas quais ocorrem situações únicas, imprevisíveis e 

surpreendentes” (CECILIO, 2009c), o que torna imprescindível essa proximidade 

para viabilizar a transformação pretendida (CAMPOS, 2006, p.32). 

Descrevendo o conceito de pesquisa social, Minayo coloca que:  

Entendemos por Pesquisa a atividade básica das Ciências na sua 
indagação e descoberta da realidade. É uma atitude e uma prática 
teórica de constante busca que define um processo intrinsecamente 

inacabado e permanente (1993, p.23).  

 

Tornar-me pesquisadora trouxe os ganhos de experimentar a atitude filosófica 

descrita por Turato (2003), repleta de indagações e descoberta da realidade da 

micropolítica de uma unidade de saúde. Realidade de conflito e sofrimentos, onde 

para ser um apoiador da humanização do cuidado, é preciso ser, antes de qualquer 

coisa, exemplo da humanização pretendida. Exercício de alteridade e respeito ao 
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outro, escuta qualificada e disponibilização de seus recursos. Empenho para criar 

alternativas, ressignificação de uma prática com arte e criação que encanta e 

conquista. 

Como tínhamos visto nas discussões da EP: “É a „humanização em 

processo‟, disparada a partir do cotidiano, dos pequenos eventos, das pequenas 

„catástrofes‟, de acontecimentos corriqueiros que nos escapam, de ruídos”; “São 

momentos que exigem abertura para serem ouvidos e problematizados e de muita 

criatividade para que se encontrem novos modos de atuação”; “São eventos que 

pedem por um posicionamento mais coletivo de escuta e de busca de soluções” 

(CECILIO, 2009c). 

Pensando que a PNH exige ressignificação de nossa prática, como 

poderíamos ressignificar sem identificar os significados dados por esses atores à 

sua prática diária? 

E aí assume papel importante o processo de comunicação em todas as suas 

direções, envolvendo todos os atores nos múltiplos encontros que ocorrem na 

micropolítica da UBS. Na avaliação da pesquisa feita pela coordenadora ela diz: 

 

“Com a melhora da comunicação, os enfermeiros estabeleceram o elo entre a 

coordenação e a equipe, sem tanta interferência, sem a rádio pião. Isso 

viabilizou algumas mudanças que a equipe clamava. A gente conseguiu estas 

mudanças também através da pesquisa. Você acaba ouvindo mais a equipe, 

sentindo mais e melhorando os processos de trabalho. O principal foi a 

mudança do acolhimento que a gente conseguiu que esta escuta qualificada 

fosse realizada de uma maneira mais adequada, tanto para o usuário que 

vem quanto para o funcionário. Mas eu acho que ainda tem muito que 

melhorar”. 

 

Artmann discute a ação comunicativa como um desafio para atenção 

humanizada e traz que “a humanização supõe um modelo de gestão colegiada e 

participativa” (2006, p.210). Penso que foi condição para essa equipe ter os avanços 

de humanização aqui verificados a cultura de participação instalada na unidade há 

muitos anos. Cultura esta que foi sistematizada e reforçada pela implantação do 

PSF - Paideia. O fato de o colegiado gestor ter as reuniões semanais das equipes 
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de referência e mensais de equipe já desde 2001 foi criando uma cultura de 

discussão de casos, de clínica ampliada, de participação, de equipe, que possibilitou 

a superação da crise de comunicação instalada em 2008 e a retirada de algo de 

bom do sofrido processo de reforma que viveram. 

Cuidar da comunicação é tão importante que deve manter-se como foco 

constante de atenção, como diz a coordenadora avaliando o processo: 

 

“As pessoas no geral ficaram mais atentas ao problema. Às vezes a falta de 

comunicação acontecia, mas as pessoas não se davam conta. E muitas 

vezes achavam que as informações que chegavam eram as reais e havia 

aquela confusão. Hoje as pessoas têm um discernimento maior. Quando 

chega a informação estranha, dizem: „vamos checar, pode estar havendo 

algum problema de comunicação‟. É um esforço eterno. Só o fato de ter 

acontecido a pesquisa não vai melhorar”. 

 

Assim é que, ao viver esta experiência, passei a enxergar o cuidado, nos 

moldes propostos pela PNH, como linha de fuga da forma hegemônica de atuar. 

Processo que custa trabalho. Trabalho de esvaziar-se do instituído. Processo 

indispensável para quem deseja atingir objetivo de tal magnitude.  

Avaliando o novo processo de acolhimento diz a coordenadora: 

 

“O acolhimento feito antes da reforma me incomodava muito. Ao mesmo 

tempo eu sentia por parte da equipe grande incômodo, muitas reclamações. A 

gente tentava mudar, mas não conseguia. Tem coisas que são estruturais. A 

partir do momento que envolveu a coordenação, o colegiado gestor, junto 

com o apoio e a realização da pesquisa, conseguimos. Primeiro tivemos que 

mudar radicalmente por causa da reforma. Mas, que também no retorno, 

poderia ter voltado ao que era antes. Acho que a gente deu a importância ao 

ponto de refazer a escala, deslocar um médico para a retaguarda, rearranjar o 

espaço físico, deixando uma sala só para o acolhimento. Foi importante isso 

para eles. Fez virar”. 
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Sobre os impactos dessa mudança para assistência, afirma que: 

 

“Com essa forma de acolhimento a gente consegue identificar os pacientes 

que necessitam de consulta. Antes só renovava a receita quando vencia, sem 

avaliação mais profunda. Agora já vê se é caso para grupo encaminha, se 

precisa de consulta já marca. Hoje existe uma avaliação mais individual”. 

 

Analisando os resultados, diz: 

 

“Em termos de avanço de uma equipe avalio como fundamental. Foi um 

pequeno grande passo. Aparentemente é uma mudança de local do 

acolhimento, mas que mudou totalmente a qualidade da assistência e a 

dinâmica da unidade, porque é o acolhimento que dá o fluxo das consultas, 

da farmácia, dos exames”. 

 

Como em tudo na micropolítica da UBS, há pareceres diferentes sobre o que 

faz avançar ou não o cuidado exercido. 

Aos olhos da coordenadora: 

 

“O fato de a retaguarda do médico estar ali próximo também qualifica, 

dependendo do perfil do médico que está ali ele pode ajudar muito. A 

intenção era que o médico desse respaldo à demanda espontânea que 

chega. Ter o médico ali próximo, escalado pra isso ajuda. Antes misturava 

acolhimento e agendado. Atrasava os agendados, o médico era interrompido 

várias vezes durante as consultas, uma coisa atrapalhava a outra. Acho que 

esta mudança ajudou em vários sentidos. O médico sabe que naquele 

período está disponível para o acolhimento e no horário de agendados para 

as consultas, sem interrupção, com mais tempo. Tanto para um paciente 

quanto pra outro é bom. O agendado por ter mais exclusividade e o do 

acolhimento por ter a retaguarda que precisa. Infelizmente não conseguimos 

isso toda manhã e tarde, conseguimos só no período da manhã. À tarde é 

intercalado e só para adulto”. 
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Linha de pensamento oposta tem o generalista citado que traz como 

questionamentos que, com o tempo, a unidade irá virar um pronto atendimento, 

porque lhe parece que os usuários irão “aprender o caminho fácil de conseguir uma 

consulta”, burlando os protocolos da unidade. 

Seguramente um dos riscos que corremos e que estamos tentando evitar, 

como diz a coordenadora: “Precisa organizar os protocolos de acolhimento que 

estão em andamento, que foram conversados na reunião geral”. 

Apesar de registrar todos esses avanços a coordenadora reconhece 

problemas para viabilizar o novo processo de acolhimento: 

 

“Mas precisa aprimorar muito. Hoje sobrecarrega os bons, são 12 horas de 

acolhimento por dia”. 

 

“Tem também o perfil dos profissionais, tem quem tem disponibilidade de 

ouvir, mas tem outros que não têm envolvimento com os usuários: se tivesse 

o protocolo ajudaria mais. Não sei se consegue qualificar com capacitação. 

Elas convivem com pessoas que fazem o acolhimento com maior qualidade (e 

mesmo assim não mudam)”. 

 

“As enfermeiras estão em sofrimento: médicos estão enciumados e a equipe 

(de auxiliares de enfermagem) tem sido perversa. A gente vem num processo 

de valorizar, mas ao mesmo tempo exigindo mudanças. A organização do 

processo gera incômodo, porque aparece o que você faz. Era muito mais fácil 

reclamar que o acolhimento não tinha estrutura, era inadequado, mas ficava 

na reclamação. Resolvendo esses problemas a gente tirou as pessoas da sua 

zona de conforto. A partir do momento que você dá condições de trabalho, 

você também exige. E isso gerou uma reação perversa e de revolta e a 

maneira que acharam foi jogar uma enfermeira contra a outra”. 

 

Também vale relatar seu registro da dor de ter participado da pesquisa, 

expressa da seguinte forma: 
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“A pesquisa veio mexer mais com isso. Abrimos um baú e eu me senti muito 

exposta assim como a equipe. Não é fácil, porque este CS tinha a aparência 

boa, a imprensa divulgava os grupos de Lian Gong, a entrega do primeiro 

cartão SUS foi aqui. Tudo é lindo (na aparência) e não é lindo, como 

nenhuma unidade é. E isso é o real. Vimos problemas, problemas e 

problemas. Mas ao mesmo tempo dá pra ver o quanto essa equipe é boa, o 

potencial que tem para trabalhar”. 

 

Aqui quero avaliar que apesar de todos nós termos pago um alto preço para a 

realização da pesquisa, trilhar esse caminho trouxe também aprendizados 

importantes sobre processos de trabalho. 

Lacaz valoriza o foco sobre os processos de trabalho no cotidiano de uma 

unidade de saúde para humanização do cuidado: 

O produto do processo de trabalho no setor de serviços dá-se no 
momento mesmo em que o processo é desenvolvido, e as 
incertezas, a relação com as pessoas atendidas, as circunstâncias a 
cada momento modificadas fazem com que a possibilidade de 
prescrição das atividades seja limitada, cabendo então aos 
trabalhadores, no âmbito de cada unidade, criar formas de lidar com 
imprevistos, lidar com os esforços e as necessidades da população. 
Em função disso o cotidiano de trabalho é foco privilegiado para se 
pensar a articulação entre qualidade do trabalho, saúde no trabalho e 

humanização do cuidado (2006, p.119). 

 
Como vivenciado na pesquisa, é aí nesse desenvolvimento diário das ações 

de saúde que se encontram as sementes da humanização do cuidado propostas 

pela PNH, pretendidas por aqueles que concordam com a definição de “humanizar é 

falar do SUS que dá certo”. 

E é dinâmico esse processo: 

[...] compreender como os trabalhadores em saúde efetivamente 
lidam, a um só tempo, com as necessidades de prestação de 
serviços, com as exigências do trabalho e com o sofrimento por eles 
vivido requer que o olhar se volte para os processos que norteiam as 
interações entre esses trabalhadores. O deslocamento do olhar para 
o âmbito das interações sociais cotidianas iluminará o contínuo fazer-
refazer, planejar-replanejar a que se dedicam não apenas os que são 
considerados gestores, mas também os diversos trabalhadores da 
saúde (LACAZ, 2006, p.120). 

 

Penso que avançar na humanização do cuidado exige essa compreensão em 

relação aos trabalhadores em saúde. O mundo do trabalho real vai além, muito além 
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do trabalho planejado pelos gestores. O cuidado humanizado não se tornará 

realidade em nossos serviços sem o duro trabalho de enfrentar os conflitos, 

ressignificar o trabalho, formar para integralidade, disputar sentidos com os sujeitos 

ali presentes, construção cotidiana da qual os gestores devem fazer parte. 

Na micropolítica da unidade de saúde, a todo momento, ocorrem escolhas. 

Escolhas em contexto de relações de poder. Falando dessas escolhas, diz Lacaz 

“pode-se então conceber que elas são processos de negociação conduzidos 

cotidianamente, em que se toma como objeto o processo de realização do trabalho e 

o objetivo institucional” (2006, p.122). Realizar negociações é parte de um processo 

diferente do proposto pelas acreditações que implantam protocolos prontos e trazem 

a conformidade e não conformidade como foco de preocupação imposto aos 

trabalhadores de saúde. 

Tornar realidade no cotidiano de nossos serviços os ousados objetivos da 

PNH exige muitas escolhas e, consequentemente, inúmeras negociações. Uma 

abordagem que “busca eliminar (ou pelo menos diminuir) o hiato entre o planejado e 

o real, ou entre o formal e o informal” (LACAZ, 2006, p.122). 

E essas negociações não terminarão como se pode ver no momento em que 

encerro o empírico da pesquisa. Estão em pleno processo de negociação dos 

protocolos do acolhimento, que envolvem questões emocionais, que geram conflitos 

como o ciúme dos médicos das enfermeiras, ou o boicote dos auxiliares “que foram 

desacomodados”. Enfim, há ainda tanto que se poderia continuar discutindo a partir 

da avaliação da coordenadora e da observação da dinâmica das relações da 

micropolítica da unidade em um emaranhado de linhas, rizoma, cartografia do 

trabalho em saúde. 

Mesmo sendo decisão coletiva, de equipe e tendo tantos testemunhos a 

favor, mesmo que os acolhimentos de agudos não tenham aumentado, o que 

caracterizaria um desvirtuamento da razão de ser da unidade e a sua 

“transformação em Pronto Atendimento”, o novo processo de acolhimento segue 

sendo questionado por trabalhadores dessa unidade de saúde. 

Concordo com Lacaz que afirma que “A separação entre a técnica e a 

tecnologia de um lado e o social, o cultural, o psicológico e o subjetivo de outro é 

uma falsa divisão” (2006, p.123). 

Alertas presentes várias vezes nas discussões realizadas na EP: “Humano é 
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isso: pura contradição: É beleza, mas também mesquinharia; é diferença, mas 

sempre possibilidade de algum entendimento”; “Portanto trabalhar com a ideia de 

humanização nos convida a ir muito além da imagem de um serviço composto por 

um conjunto de trabalhadores „bonzinhos‟, cuidando de pessoas „boazinhas‟, a partir 

de regras e arranjos bem estabelecidos”; “Teremos que lidar com o conflito, com a 

diferença, com o dissenso e, principalmente com a ALTERIDADE, isso é, com o 

OUTRO, seja ele o colega, o coordenador ou o usuário”; “ [...]  o que extrapola 

qualquer pretensão de que a „humanização‟ possa ser construída só a partir de 

dispositivos bem estruturados” (CECILIO, 2009c). 

Quero neste momento apresentar uma questão polêmica e que é hoje conflito 

para mim não resolvido. Discutindo as negociações cotidianas nos serviços de 

saúde, Lacaz ressalta que levam em conta dois níveis de realidade: “o das 

finalidades das organizações e o das necessidades sentidas de conforto, segurança 

e saúde dos trabalhadores em saúde” (2006, p.124). Eis aí uma questão: Até onde 

as necessidades dos trabalhadores por conforto, segurança e saúde, por controle 

sobre o trabalho viabilizam ou impedem a humanização do cuidado ao usuário? 

Discutindo o tema, Campos coloca que: 

Autonomia pressupõe liberdade mas, para que o trabalho autônomo 
seja eficaz, pressupõe-se também capacidade de responsabilizar-se 
pelos problemas dos outros. A autonomia-responsável somente 
aconteceria quando houvesse interesse e envolvimento dos agentes 
com uma certa tarefa. Em tese, o trabalho autônomo quase 
dispensaria chefia e demandaria, quando muito, coordenação, 
avaliação externa e supervisão para indicar correções de rumo 

eventualmente necessárias (1997b, p. 229). 

 

Então, a disputa de sentidos para o trabalho em saúde passa por esse 

responsabilizar-se pelo outro, expressão de alteridade, condição para a autonomia 

na perspectiva da PNH. 

Esse processo é complexo, como evidencia o autor através dos 

questionamentos: “qual o grau de liberdade profissional a ser praticado? Qual o 

limite para definição de responsabilidade? Que democracia organizacional 

implantar? Qual o papel da direção? Onde terminaria o autoritarismo e começaria a 

omissão?” (CAMPOS, 1997b, p.232). Grandes dilemas para a gestão. 

Ceccim coloca ainda “a clínica na humanização como ato de encontro e de 

ressignificação por alteridade” (2009, p.532). 
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A humanização como diretriz do Ministério da Saúde para os serviços do SUS 

faz parte das finalidades das organizações de saúde do sistema. Ela inclui esse 

importante eixo de “melhoria das condições de trabalho do cuidador” como parte da 

humanização do cuidado. O processo de acolhimento implantado tem os avanços na 

humanização explicitados pela coordenadora dos quais tenho concordância. Mas até 

quando se manterá implantado? Qual sentido em disputa prevalecerá? Mesmo 

sendo avaliado como positivo pela maioria dos trabalhadores da unidade, pelo 

colegiado gestor, pela coordenadora e por mim, como pesquisadora, tenho essas 

dúvidas ao encerrar a pesquisa. Objeto de interesse que desejo continuar estudando 

em pesquisas futuras. 

 

 

4.2 Um mapa que traduz os encontros desta jornada 

 

 A escolha de autores como Deleuze e Guatarri, Foucault, Lapassade e 

Lourau para discussão do empírico representou para mim a difícil ruptura com o 

referencial estrutural-funcionalista de pensar a saúde e o cuidado. 

  Esvaziar-se do estrutural-funcionalismo exige buscar novos referenciais de 

análise. Os estudos desenvolvidos no doutorado ressignificaram os aprendizados 

adquiridos na implantação do PSF-Paideia e na participação no Programa de 

Educação Permanente da Secretaria Municipal de Saúde de Campinas. 

 Fez a diferença o parar, pensar, estudar. Encontrei na metodologia da 

pesquisa qualitativa, na perspectiva reflexiva, proposta por Melucci (2005), não só 

um caminho para viabilizar a pesquisa, mas para também repensar a minha prática 

como sanitarista. Falando de encontros, o Relatório da EP de julho de 2009 nos 

trouxe uma citação de Jorge Larrosa Bondía no I Seminário Internacional de 

Educação em Campinas: 

A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça, ou nos toque, requer um 
gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos que correm: 
requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, 
olhar mais devagar e escutar mais devagar, parar para sentir, sentir mais devagar, 
demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a 
vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir 
os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar 
os outros, cultivar a arte do encontro, ter paciência e dar-se tempo e espaço. 
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Essa atitude é tão importante para o cuidado porque faz parte dele. Assumi-la 

me possibilitou vivenciar encontros com os trabalhadores dessa equipe e a partir 

daí, na medida do possível, perceber o que pensavam, sentiam, o que os afligia, a 

que redes pertenciam, quais eram suas escolhas atuais, quais os significados que 

conferiam ao seu trabalho em saúde, ao conceito de cuidado e à sua prática na 

assistência. 

O encontro com Onocko Campos (2008) me ensinou a valorizar as narrativas 

como as mediações. No caso desse estudo a Política Nacional de Humanização do 

Ministério da Saúde, as diretrizes da Secretaria Municipal de Saúde de Campinas e 

a prática do cuidado efetivamente realizada em uma UBS do SUS Campinas. 

No percurso de aprender a entender essas mediações, encontrei em Ricoeur 

que há um por traz das narrativas: “[...] a composição da intriga está enraizada numa 

pré compreensão do mundo e da ação: de suas estruturas inteligíveis, de suas 

fontes simbólicas e de seu caráter temporal” (1997, p.88). E vi a importância da 

escuta qualificada de uma equipe de saúde, da valorização daquilo que suas 

narrativas nos revelam porque compreender a história, “é compreender como e 

porque os episódios sucessivos conduziram a essa conclusão, a qual, longe de ser 

previsível, deve finalmente ser aceitável, como congruente com os episódios 

reunidos” (1997, p.105). E enxerguei a importância tanto das devolutivas das 

narrativas para a equipe, quanto da própria realização da pesquisa, escrevendo 

essa experiência, “devolvendo-a ao mundo do ouvinte ou do leitor. Porque só existe 

se ela é devolvida ao mundo da ação pela leitura” (1997, p.110). 

Com Peter Burke descobri uma forma diferente de entender e escrever a 

história, uma forma mais completa, “[...] partindo de mais de um ponto de vista [...]  

praticar a hetroglossia” (1992, p.336). Exercício de incluir neste estudo a análise das 

narrativas da coordenadora, dos diferentes trabalhadores da unidade de saúde, da 

pesquisadora, do orientador, dos autores consultados.  

 O autor também traz como aprendizado o reconhecimento de que o nossso é 

um ponto de vista (BURKE, 1992, p.35). É saber que o ponto de vista expressado 

aqui é o de quem fala de um determinado lugar: Somos pesquisadores, implicados 

com os atores da pesquisa, formados no modelo “em defesa da vida”, participantes 

da implantação do PSF – Paideia, construtores do SUS desde a sua criação, porém, 

admitindo que outras interpretações além dessas são possíveis. Ideia que lembra 
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também o relativismo colocado por Melucci (2005) ao referir-se aos problemas e 

desafios a serem enfrentados na pesquisa qualitativa na perspectiva reflexiva. 

Olhando para as multiplicidades de mundos que a vida cotidiana abriga”, 

investigadas por Guimarães (2006, p.8), fica evidente a necessidade de escuta 

qualificada das narrativas dos trablhadores, da gestora, de forma ideal também dos 

usuários da unidade, para avançar na humanização do cuidado oferecido em 

especial pensando, como diz o autor, que “as narrativas oferecem recursos para 

lidar com os acontecimentos – ora miúdos e quase insignificantes, ora 

surpreendentes e intensos – que emergem na (apenas) aparente repetição da 

experiência comum de todos os dias” (2006, p.17). 

Foi possível ver na prática o que diz Leal “[...]  as narrativas conservam-se 

como formas capazes de articular o estar num-mundo aberto, em fluxo, tecido no 

entremear de imagens, falares, tradições, saberes” (2006, p.20). Estamos neste 

mundo aberto, impossível de ser normatizado e funcionalizado por mais que esse 

seja o desejo enraizado no estrutural-funcionalismo presente em nossas cabeças. 

Esta tese é o exercício de colocar em prática um “olhar narrativizante que 

estabelece articulações entre diversos fragmentos em circulação”, proposto por Leal 

(2006, p.20-1) e usado “como um método privilegiado para estudar as novas 

práticas”, como define Onocko Campos (2008, p.1093). 

A pesquisa foi um esforço de compreender a realidade local. Lapassade 

ressalta a diferença entre explicar e compreender: “explicar remete à análise causal 

feita de fora, enquanto compreender implica uma empatia, uma capacidade de ver 

as „coisas‟ desde dentro” (2005, p.70). 

 E após ter experimentado o exercício de trabalhar com narrativas, quero 

voltar aos questionamentos de Melucci. Como sociólogo, o autor coloca reflexões 

que nos ajudam, apesar de reconhecer a relatividade na pesquisa qualitativa na 

perspectiva reflexiva, a não sucumbirmos “aos riscos da indeterminação ou a 

redução ao silêncio” (2005, p.35): 

A primeira é que o conhecimento se torna uma parte integrante da 
produção social em sociedades que intervêm de modo crescente 
sobre si mesmas. O conhecimento se torna uma força produtiva 
nestas sociedades e é impossível ocupar-se do conhecimento sem 
ocupar-se das relações sociais e, em particular, do poder no interior 
delas (MELUCCI, 2005, p.36). 
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Desafio assumido nesta pesquisa ao olhar para as relações entre os 

trabalhadores e deles para com os usuários do serviço, identificar os jogos 

relacionais, as diferentes expressões do poder que ali se manifestam em busca de 

caminhos para a humanização do cuidado. 

Para o autor, nessa perspectiva, a oposição entre observação e intervenção 

está superada: “Para nós, estudiosos das relações sociais a observação é um tipo 

particular de relação social que intervém de qualquer maneira no campo e o 

modifica” (MELUCCI, 2005, p.36). Destacando o desafio de que essa intervenção 

não seja manipulação: “Como fundar uma relação observadora que é sempre 

também intervenção, mas que não se deve por isso transformar em manipulação, é 

hoje uma das interrogações mais importantes para pesquisa social” (2005, p.12-13). 

Aqui muito ajudou o encontro com os socioanalistas franceses na sua 

proposta de intervenção em serviços. Conforme nos ensina Baremblitt (1996) 

Lapassade e Lourau ao criarem a análise institucional, analisando comportamentos, 

formas de pensar e a herança de padrões culturais. Assim, demonstram o quanto as 

pessoas não são vasos vazios que possam ser preenchidos, ou papéis em branco 

nos quais os gestores possam escrever o que desejarem, como supõe o referencial 

estrutural-funcionalista. 

Em Chaves da sociologia os autores apontam as diferenças e contradições 

que encontraremos entre os membros de uma organização: de sexo, de adesão 

política, de referência ideológica (LAPASSADE & LOURAU, 1972, p.150). E 

ressaltam as diferenças encontradas em um grupo social, os conflitos e lutas 

decorrentes das diferentes adesões e referenciais diversos e que a unidade do 

agrupamento deve ser compreendida dialeticamente. 

Foi de grande valia na pesquisa o exercício de imersão no contexto social 

estudado, proposto por Melucci: 

O pesquisador deve abandonar os próprios esquemas conceituais e 
“tornar-se um nativo”, apoderar-se plenamente, ainda que por um 
tempo limitado, dos esquemas mentais do ator social. Somente uma 
plena imersão no contexto social estudado permite, de fato, 
compreender bem os significados ligados aos comportamentos 
mantidos, às expressões verbais e não verbais dos atores sociais 

(2005, p.57). 
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As entrevistas desenvolvidas nesse período possibilitaram conhecer melhor 

o que pensavam os participantes da pesquisa, além de colocar na pauta das 

conversas da unidade o tema do cuidado, como preparo para a oficina de 

humanização. 

Melucci entende a investigação como um jogo relacional em que os atores 

envolvidos não são tratados como meros informadores, mas portadores dos 

significados dos fenômenos a serem explorados: 

A qualidade dos resultados atingidos pela pesquisa depende, assim, 
não só das categorias conceituais explorativas do pesquisador, mas 
também da sua capacidade de fazer deste jogo uma importante fonte 
de informações e de interpretações [...]  Isso implica antes de tudo 
que se modifique a concepção do papel que o ator social joga no 
processo cognoscitivo. O ator não pode mais ser reificado na figura 
redutiva do informador; ora ele é o portador dos códigos necessários 
para atribuir um significado adequado aos fenômenos que são 
explorados: não um simples “transferidor”, mas um sujeito que 
seleciona e ordena a realidade com base em estruturas precisas de 

significados (2005, p.61). 

 

É preciso registrar que a valorização dos atores participantes da pesquisa 

nessa dimensão e de suas narrativas como reveladoras da realidade estudada foi 

também um caminho aprendido pela participação no Programa de Educação 

Permanente da Secretaria Municipal de Saúde de Campinas, que se pauta por essa 

prática. 

Melucci reconhece legitimidade e relevância na capacidade observadora e 

interpretativa do ator social e ressalta a importância da alteridade do pesquisador: 

Se a consciência social não pode desenvolver-se fora de um 
confronto com a alteridade representada pelo ator social, a estratégia 
mais útil parece ser não aquela de reduzir as potencialidades de tal 
confronto através do recurso às técnicas de controle e de 
“manipulação” do ator social, quanto a de considerar a alteridade 
como um dos recursos cruciais das investigações e do processo 
cognoscitivo [...]  A interação com o ator social constitui, deste ponto 
de vista, ao mesmo tempo, um campo amplo de observação e um 
recurso precioso para a atividade do observar [...] e, portanto, de 
atribuir legitimidade e relevância paritária entre a capacidade 

observadora e interpretativa do ator social e a do pesquisador (2005, 
p.65-6). 
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4.3 Ressignificar a nossa prática em saúde colocando o foco no cuidado 

 

Ressignificar o sentido do trabalho é uma tarefa complexa, que tem conexões 

com a macropolítica que em grande medida determina o sentido do trabalho. 

 Antunes desenvolveu estudos que demonstram como “A década de 1980 

presenciou, nos países de capitalismo avançado, profundas transformações no 

mundo do trabalho” (1995, p.15). Relatando um conjunto de experimentos 

implantados, o autor demonstra como foram mudando as formas de produção e de 

controle das atividades dos trabalhadores. Afirma o quanto estas mudanças afetam 

o trabalhador, “acarretando metamorfoses no ser do trabalho”. O autor demonstra 

como essas mudanças são pró-capitalistas e atingem também intensamente “o 

universo da consciência e da subjetividade do trabalho” (1995 p.29-35). 

Na busca de compreender a necessária ressignificação de nossa prática em 

saúde, li tudo o que pude sobre o cuidado. Em uma das revisões bibliográficas sobre 

o tema, Ramos descreve o cuidado como  

[...] uma ação e um produto em permanente reconstrução, de grande 
importância ao se pensar o trabalho em saúde. E que é preciso 
reconhecer a problematização deste discurso sobre o cuidado como 
empreendimento intelectual fundamental, que deve incorporar 

desdobramentos éticos, políticos e tecnológicos (2009, p.362). 

 

A partir da experiência da pesquisa, vejo melhor essa perspectiva 

transformadora do cuidado. 

Experiências de cuidado como a relatada por Ayres, no caso de Dona Violeta, 

ou o cuidador mujic, relatado por Cecilio, só serão realidade nos nossos serviços a 

partir da ressignificação do trabalho em saúde. Trabalho lento e gradual, impossível 

de ser conquistado por um caminho fácil e linear. 

Novamente é preciso destacar as contribuições à pesquisa trazidas pela 

participação na Educação Permanente. Justamente durante o ano de 2009, em que 

trabalhávamos comunicação na equipe da UBS estudada, estávamos discutindo 

humanização na EP, como pode ser visto nos trechos dos relatórios de junho de 

2009 já citados e mais: “Tais situações aparecem como oportunidades que precisam 

ser escutadas, para, através delas, se perceber o „desumanizado‟ e, a partir dali, se 

experimentarem novas posturas, novos arranjos, novos dispositivos mais 

humanizados” (CECILIO, 2009c).  
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 “As dimensões pedagógica e terapêutica da prática do apoiador passa pela 

construção de relações de confiança e vínculo com os coordenadores e as equipes, 

visando à busca de alternativas mais negociadas e pactuadas para o enfrentamento 

de tais situações”; “Trabalhar com o tema da humanização nos desafia a 

experimentar novos modos de relacionamento no ambiente do trabalho, baseada em 

acordos e normas construídas de forma permanente em espaços mais coletivos de 

conversação e entendimento” (CECILIO, 2009d). 

”A Educação Permanente apóia-se centralmente na ideia de que, para o 

adulto, aprender é ressignificar o que já sabe e o que já faz, produzindo novos 

sentidos para o seu trabalho, para sua atuação no mundo e para sua vida” 

(CECILIO, 2009e). 

Mandú discute a Intersubjetividade na qualificação do cuidado em saúde: 

A experiência individual do adoecer é vivida de modo particular e 
único (embora espelhe o coletivo), constituindo-se comumente em 
momento de desordem física, subjetiva e contextual. Tais desordens 
são acompanhadas da procura de reorganização da vida, da 
retomada da independência perdida, do viver sem sofrimento e com 
qualidade, aspectos todos que, de algum modo, tendem a se 

manifestar nos serviços (2004, p.668). 

 

Resgatar o conhecimento do que significa adoecer, é da maior importância 

para o exercício do cuidado: 

A percepção de alternativas disponíveis do que se pode apresentar 
como demanda, assim como a própria busca de soluções, 
encontram-se limitados aos modos como nos serviços se produzem 
ações de atenção à saúde. Se um dado espaço é aberto à sua 
expressão, necessidades tendem a se manifestar explicitamente; se 
esse é restrito, essas não se transformam necessariamente em 
demandas formais, embora não deixem de se apresentar, de algum 
modo, como processos integrantes que são da vida humana em sua 

totalidade (MANDÚ, 2004, p.668). 

 

 Outro aspecto da ressignificação de nossa prática está ligado ao resgate dos 

“projetos de felicidade” de quem pretendemos cuidar, como afirma Ayres (2009b). 

 Pensando na ressignificação da minha prática de saúde, muito me 

surpreendeu na pesquisa descobrir quão pouco cuidada estava a equipe de 

trabalhadores da unidade de saúde onde eu era apoiadora há tantos anos. Como 

me era desconhecido o seu sofrimento e o grau de adoecimento em que se 

encontravam mergulhados. 
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 Fazendo um paralelo das relações mantidas entre nós profissionais da saúde 

com as que mantemos com os usuários dos nossos serviços, senti quão longe 

podem estar nossas práticas de saúde da percepção do cuidado necessário aos que 

nos procuram.   

 Deslandes questiona se “haveria espaço para mudanças estruturais e para 

implementação de novos conceitos e práticas, voltados para humanização da 

assistência” (2004, p.8). Uma resposta possível à autora é: Existe espaço para 

reconstruir continuamente junto com os gestores, trabalhadores e usuários dos 

serviços de saúde práticas humanizadas de cuidado no SUS. 

 Estamos inseridos em uma realidade de crescente violência fomentada pelo 

narcotráfico e de demonstração de força de um mercado capitalista que tem no 

estímulo ao consumo sua sustentação. Ressignificar nossa prática como “antítese 

da violência e da incomunicabilidade ”(DESLANDES, 2004, p.13), é como remar 

contra a maré. Exercício exigente e diferente da proposta do estrutural-funcionalismo 

aqui discutida. 

 A PNH é assim uma oportunidade de ressignificar nossas práticas de saúde. 

Sendo diretriz do Ministério da Saúde, coloca na pauta obrigatória da gestão e dos 

trabalhadores do sistema o sentido do trabalho em saúde. E aqui quero ainda 

resgatar dois aspectos dessa ressignificação que penso serem importantes. 

O primeiro é o destaque da importância da perspectiva reflexiva, dados por 

Barros (2009) e por Ayres (2009b). Discutindo a ressignificação das práticas de 

saúde, Barros questiona:  

É possível uma prática do cuidado que não seja reflexiva? É possível 
uma prática do cuidado que não implique em processo de criação, de 
renormatização das atividades realizadas pelos trabalhadores nos 
serviços de saúde? [...]  que não é dizer como ele deve ser e, sim, 
colocar-se para além de prescrições técnicas para pensar a prática 
do cuidado. Trata-se de afirmá-la como atividade industriosa, ou seja, 
uma atividade que envolve sempre algo como um “debate de 
normas” (BARROS, 2009, p.115). 

 

  A autora reflete:  

Assim, os trabalhadores realizam, constantemente, gestão, criam 
normas, fazem um debate entre valores e, nesse sentido, uma forma 
de reflexão está sempre presente, caso contrário, o cuidado em 
saúde não se efetiva, os sistemas não funcionam, “dão pane” 

(BARROS, 2009, p.119).  
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E reafirma que é indispensável o debate das normas, sua reconstrução 

coletiva: 

Reflexão tem a ver, então, com diálogo que se efetiva no debate de 
normas e precisa ser tomada como um caminho para transformação 
das práticas em situação de trabalho, que se dão, necessariamente, 
no coletivo. Prática reflexiva que viabiliza mudança no que está 
instituído. Prática de cuidado, portanto, prática reflexiva (BARROS, 

2009, p.119). 

 

 Da mesma forma, Ayres destaca que é “absolutamente necessário produzir 

essa prática reflexiva “[...]  Não faz sentido a ideia de Cuidado em saúde, tal como 

entendemos aqui, sem uma prática reflexiva intrinsecamente articulada”.  

Destacando o quanto essa concepção de cuidado tem a ver com a chamada 

sabedoria prática e uma ação dialógica, reafirma a necessidade “de uma constante 

tarefa crítico-reflexiva acerca do sentido das ações de saúde, a qual se realiza como 

uma hermenêutica” (2009d, p.127). 

É assim que, a partir da experiência da pesquisa, passo a ver novo sentido 

para as reuniões das equipes de referência e reuniões gerais: são espaços para 

esse debate e para a oportunidade de ressignificação das práticas de saúde ali 

exercidas. Aproveitar esses espaços mais estrategicamente, como fizemos na 

oficina de humanização para avançar no aprimoramento do cuidado, ajuda a nossa 

prática de apoiadores institucionais de fazer as equipes progredirem na 

ressignificação das práticas de cuidado exercidas na UBS. 

 Barros alerta ainda para a necessidade de observarmos mais do que os 

procedimentos técnicos e estarmos atentos às relações: 

Uma ação reflexiva, na direção que afirmamos, é um processo que 
envolve mais que processos lógicos e racionais/intelectivos de 
solução de problemas. Reflexão que envolve intuição e paixão, e não 
é algo que possa ser empacotado num embrulho de técnicas para 
serem usadas. Reflexão que não pode ser reduzida a qualquer 
operação mental e que se reconfigura no curso da atividade de 

trabalho (2009, p.120). 

 

 Entendi assim, que a discussão dos processos de trabalho tem um significado 

maior que apenas redesenhá-los. É através da sua realização que se dá o processo 

de disputa de sentidos para o trabalho em saúde e a oportunidade de ressignificação 

de nossas práticas (BARROS, 2009, p.121). 

Não se efetiva a perspectiva reflexiva sem reconhecer também o quanto essa 

micropolítica está permeada pela macropolítica e exige enfrentamento do instituído 
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que é contrário à humanização do cuidado. Barros , afirma:  

Por outro lado, os diálogos, as rodas de conversa, a construção de 
espaços coletivos para debater as renormatizações (coletivizá-las), 
não pode se efetivar sem uma articulação com o que diz respeito à 

luta com certas políticas instituídas (2009, p.124). 

 

Viabilizar a ressignificação do trabalho, proposta pela PNH, exige reflexão, 

compromisso com a mudança, disposição de lutar pela construção de uma prática 

baseada em um novo referencial, contra-hegemônico, em grande medida novo para 

os trabalhadores e gestores do SUS na profundidade que encerra. 

É preciso assumir o cuidado como um valor e assim transformar os “cenários 

de banalização do sofrimento”, discussão trazida por Deslandes. Tratando das 

várias facetas da banalização do sofrimento, diz a autora que uma delas é “quando o 

outro é banalizado e tudo que lhe diz respeito, inclusive seu sofrimento”. E 

acrescenta que “a banalização do sofrimento do usuário também pode estar 

associada à banalização do sofrimento do profissional” (2009, p.390-1), associando 

os mecanismos de produção dessa banalização à racionalidade da cultura 

biomédica nos seus processos de despersonalização do doente, de destituição de 

sua autonomia, de isolamento e de profunda desinformação sobre os procedimentos 

tomados para seu atendimento. É assim que assume valor da maior importância 

cultivar a alteridade nas relações, envolvendo a gestão e o trabalhador em saúde, 

desafio colocado pela autora como “atual e urgente” (DESLANDES, 2009, p.391-2). 

Deslandes reforça a ideia de que cuidado humanizado “não é 

espontaneamente gerado, como fruto voluntarista dos agentes de cuidado”. Mas o 

reconhece como construção que exige esforço contínuo: “É antes de tudo um 

investimento do movimento sanitário brasileiro, de estudiosos, profissionais e 

gestores. É, acima de tudo, expectativa antiga e direito das pessoas que necessitam 

de cuidados em saúde” (2009, p.393). 

Para além da perspectiva reflexiva, o segundo aspecto da ressignificação que 

me parece importante é o do trabalho em rede, muito presente nas reflexões de 

Teixeira (2007). 

Através dos estudos no doutorado, descobri que só se implanta um cuidado 

humanizado na medida em que conseguirmos criar redes de cuidado. 

Teixeira, a partir de seminário sobre integralidade realizado na UERJ em 

2001, fala de “o quanto a realização do trabalho em saúde de que estamos tratando 
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depende inteiramente dessa materialidade do encontro (trabalhador-usuário)” (2007, 

p.98). E coloca o foco na conversa que ocorre nesse encontro. O acolhimento é 

assim abordado pelo autor  

[...] de uma perspectiva essencialmente comunicacional, que entende 
ser a conversa substância principal das atividades de um serviço de 
saúde. Daí se pode tomar a rede tecnoassistencial do serviço como 
uma rede de conversações – lembrando que cada nó da rede 
corresponde a um encontro, um momento de conversa envolvendo 
uma série de atividades técnicas específicas (2007, p.101). 

 

 O investimento realizado na pesquisa no processo de acolhimento e ter a sua 

reformulação como o principal fruto da oficina de humanização deve-se ao 

reconhecimento de sua centralidade para os processos que se desencadeiam na 

unidade de saúde a partir dele. Reflexão feita pelo autor, que coloca: “O 

funcionamento ótimo dessa rede depende sobremaneira do desempenho da 

chamada atividade de recepção do usuário no serviço, entendida como espaço 

primordial de investigação/ elaboração/negociação das necessidades que podem vir 

a ser satisfeitas” (TEIXEIRA, 2007, p.104). 

 Ampliando o acolhimento como “a princípio na recepção, mas que está 

presente como parte de qualquer outra atividade que se dá no serviço” (2007, 

p.104), Teixeira o coloca como foco da integralidade, usada no sentido de “tornar 

inteiro: completar, inteirar, integralizar tanta coisa cindida, separada, fragmentada, 

partida no campo da saúde” (2007, p.92). 

 Chegar a um acolhimento dialogado significa “o reconhecimento do outro 

como um legítimo outro; o reconhecimento de cada um como insuficiente; o sentido 

de uma situação fabricada pelo conjunto dos saberes presentes” (TEIXEIRA, 2007, 

p.107). Ideal que só pode ser construído passo a passo, disputando sentidos para o 

trabalho em saúde com os trabalhadores em ato. 

 Na sua reflexão sobre esse processo, o autor destaca a sua característica 

contínua e interminável. Colocando que o acolhimento-diálogo corresponde “a uma 

espécie de protocolo geral de comunicação entre todos os elementos que compõem 

a rede” (2007, p.108), caracteriza-o como um dispositivo educativo, em que se 

pesquisa, se investiga alguma coisa, e 
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[...] que estão fundadas no pressuposto de que as nossas 
necessidades não nos são sempre imediatamente transparentes e 
nem jamais estão definitivamente definidas, mas são e desde sempre 
têm sido objeto de um debate interminável, de uma experimentação 
continuada, em que o que se refaz sem cessar é a nossa própria 
humanidade (TEIXEIRA, 2007, p.108). 

 

Fato este vivenciado na prática ao ver a dificuldade dessa equipe de mudar o 
processo de trabalho do acolhimento, os inúmeros debates gerados, que, longe de 
terminar com o encerramento da tese, estão em plena efervescência no término 
desta pesquisa. 
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5. Conclusões: 
 

Assim que termino esta tese: pensando que a experiência de pesquisa 

qualitativa na perspectiva reflexiva aqui desenvolvida poderia ainda abordar muitos 

aspectos sobre como avançar na humanização do cuidado oferecido. 

A tentativa de responder à pergunta de como humanizar o cuidado em uma 

unidade básica de saúde esteve longe de encontrar uma “receita de como fazer”, o 

que seria contrário a todo referencial aqui utilizado. Este trabalho que apresento ao 

leitor constitui-se, apenas, em reflexões geradas pelos inúmeros encontros 

vivenciados no processo de doutorado e na elaboração da tese com usuários do 

serviço, trabalhadores da saúde, gestores, colegas de trabalho, autores estudados, 

orientador, professores das disciplinas cursadas. Tem a pretensão de, no máximo, 

ser um mapa precário dos caminhos a serem explorados no processo de produzir 

graus crescentes de humanização dos serviços. 

Ao terminar esse relato, existe em mim, ao lado da sensação de 

incompletude, uma enorme satisfação de ter percorrido essa jornada. Ter conhecido 

tantas linhas e conexões que produzem esse rizoma que é a micropolítica dos 

serviços de saúde. 

Ter feito a dolorida e proveitosa experiência de buscar esvaziar-me do 

instituído referencial estrutural-funcionalista, que acredita ser possível enquadrar a 

ação humana em um protocolo qualquer, seja ele qual for. Pensando na dor desse 

caminho e no preço que é preciso pagar para empreendê-lo, é possível 

compreender as resistências em trilhá-lo. Mais uma vez foram felizes Deleuze e 

Guatarri ao criarem o conceito da busca de um “corpo sem órgãos”, como metáfora 

do processo de esvaziar-se do instituído, processo sempre difícil, incompleto, 

inatingível (DELEUZE & GUATARRI, 2009b, p.9).  

Por outro lado, no correr do estudo foi possível uma melhor aproximação com 

as diretrizes da PNH que conclamam a delicadeza da escuta, da sensibilidade, do 

envolvimento, compromissos que exigem a prática do cuidado. Valoriza a expansão, 

a criatividade, as escolhas necessárias nas mais inusitadas situações a que somos 

submetidos no dia a dia de uma unidade de saúde do SUS, o que dificilmente se 

pode esperar de trabalhadores enquadrados em protocolos prontos. 
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Como o cuidado se dá em rede, sua produção e recriação permanentes 

devem ser trabalho constante da gestão. Isso só se faz com escuta qualificada, 

percepção, sensibilidade, vínculo, com os trabalhadores da saúde, a exemplo das 

relações que desejamos que eles  estabeleçam com os usuários que procuram 

nossos serviços. 

Dos aprendizados que tive nesse processo, este é um dos maiores: a 

importância da gestão participativa. A proposta de participação dos trabalhadores é 

antiga na rede básica de Campinas e foi muito reforçada com a implantação do PSF- 

Paideia em 2001. Mas o que eu não tinha me dado conta, apesar de tanto anos de 

trabalho, inclusive como apoiadora, era do emaranhado de relações que 

naturalmente se desenvolvem na micropolítica e o quanto a humanização do 

cuidado, na dimensão proposta pela PNH, implica em considerar e mergulhar nessa 

realidade, trabalhando-a por dentro.  

O grande mérito da PNH é apontar para a possibilidade de se ressignificarem 

as práticas de saúde e, assim, colocar o debate sobre o futuro do SUS em outro 

patamar. Mas é também desafio exigente de reposicionamento da gestão, porque, 

para entender sua complexidade, é preciso esvaziar-se do referencial estrutural-

funcionalista que ainda preside nossas práticas gerenciais, e criar uma nova forma 

de pensar a gestão, a relação com os trabalhadores, o cuidado oferecido, nossa 

razão de ser como serviço de saúde. 

Outra descoberta no processo foi experimentar, na prática, a centralidade da 

comunicação como um pré-requisito para humanização do cuidado. Aprimorá-la, 

(re)construindo novas conexões e caminhos nas redes de comunicação e de 

entendimento  na micropolítica da unidade de saúde foi condição para avançar no 

processo de humanização do cuidado oferecido aos usuários. Para tanto, aprendi 

como são necessários permanentes processos de micronegociações, conversações, 

entendimentos. Presença e paciência do apoiador ao se aproximar da equipe de uma 

unidade. Por outro lado, na medida em que ocorre maior interação com os usuários, 

através da escuta da sua dor, muitas vezes de suas tragédias pessoais, maior é a 

confrontação com valores e limites individuais dos trabalhadores da saúde, trazendo 

novos impasses, exigindo mais reposicionamento. Discutir processos de trabalho é 

mexer em questões técnicas, mas também em relações de poder, em valores, é pura 

disputa. É aí que se dá a verdadeira disputa de sentidos com os sujeitos envolvidos. 
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Quero aqui novamente registrar que foram muitas as reflexões sobre a prática 

em saúde que o desenvolvimento do doutorado e a realização da pesquisa 

qualitativa na perspectiva reflexiva me trouxeram. Principalmente reflexões sobre o 

exercício da gestão e no que ela pode efetivamente ajudar o cuidado a se tornar 

realidade em nossas unidades de saúde. 

Na abordagem do cuidado na perspectiva proposta pela PNH, está implícita 

uma concepção oposta à hegemônica no mundo do trabalho capitalista em que 

vivemos. Fato que pode nos dar a dimensão do esforço que significa essa 

ressignificação do sentido do trabalho pretendida pela PNH. Trabalho fundado no 

cuidado humanizado, em relações de sujeitos, no reconhecimento do outro como um 

ser ao mesmo tempo diferente de mim e com igual valor. 

Fazer uma intervenção em serviço de saúde é processo que, entre outras 

coisas, de algum modo termina por trazer à tona o que não se diz normalmente, ou 

que se diz pelos corredores, propiciando a oportunidade para que este “não dito”, os 

“segredos” da organização possam ser avaliados, reformulados, ressignificados, 

como vivenciamos nas oficinas de comunicação e no processo que se deu a partir 

dali. Ao final do estudo posso valorizar imensamente a riqueza do encontro da teoria 

com a prática que, mais que guardando uma relação hierárquica de superioridade de 

uma em relação à outra, complementam-se e enriquecem-se mutuamente em uma 

relação dialética que aponta para infinitas possibilidades de criação, experimentação 

e produção do novo. 

Posso dizer que a pesquisa foi, antes de mais nada e acima de tudo,  um 

ressignificar da minha prática de saúde. O mais surpreendente para mim é minha 

transformação pessoal ao final do estudo. Mais do que um “percurso acadêmico”, a 

realização da tese significou, para mim, um “percurso existencial”, uma 

transformação da minha percepção dos serviços de saúde, de sua complexidade, 

mas, também, de sua surpreendente riqueza e possibilidades no sentido de produzir 

uma vida melhor para os trabalhadores e para os usuários. Assim que, como 

pesquisadora, penso que para avançar na humanização do cuidado é preciso 

“reforçar o time”, por assim dizer, dos que se dispõem a fazer essa disputa de 

sentidos na prática da assistência. E ali, onde o cuidado se dá em ato, defender o 

SUS como política pública de qualidade, assumindo as diretrizes da humanização 

como uma bússola a nortear as micronegociações indispensáveis para a “conquista” 
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de sujeitos dispostos a defendê-la.  E esse time pode e deve ser cada vez mais 

ampliado: gestores, trabalhadores da saúde ou usuários do sistema que participam 

conosco dessa construção. 
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6. Anexos 

 

Anexo 1 
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Anexo 2: Fotos das oficinas de Comunicação 

 

  

A rede de comunicação A rede de comunicação 

  

Painel com as fotos do aquecimento para as 
oficinas de comunicação feitas na reunião geral 

do dia anterior 
Tarjetas com as narrativas da comunicação 
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Anexo 3 - Oficinas de Comunicação 

 

Quadro 1 - Depoimentos colhidos durante a oficina que exemplificam situações de 

restrição ao “voltar-se à presença do outro” 

 

Sofrimento dos auxiliares de enfermagem: “A questão da enfermagem está 

gerando angústias, adoecendo as pessoas, precisamos olhar para isto 

profissionalmente”; “Auxiliar assume coisas que é de competência do enfermeiro”; 

“Profissionais sentem-se oprimidos pela enfermeira Maria30 e temem represálias”; 

“Ficamos pisando em ovos. Trabalhando com medo, não trabalho na FEBEM31 ...  e 

nem no presídio”; ”A gente se sente vigiado”; “Vive mudando de direção. Me sinto à 

deriva”; “Tenho medo da enfermeira Maria, fui perseguida por ela ...  “Tenho medo 

da prancha”; “Adoecimento silencioso”; “Existe afeto entre as pessoas. Se fosse 

indiferente ninguém queria melhorar”; “Gostaria de poder ajudar todos os setores, 

mas precisa tempo para aprender”; “Quem grita mais consegue o que quer, se você 

fala pouco, fala baixo não será ouvido” (auxiliares e técnicos de enfermagem). 

 

Injustificada ausência de retaguarda dos enfermeiros ao trabalho dos 

auxiliares: “Em várias intercorrências têm ausência total do enfermeiro”; “auxiliares 

e recepcionistas têm que chamar o enfermeiro e ele vai avaliar muito tarde”; “A 

gente roda atrás do enfermeiro, o enfermeiro fala espera, está ocupado”; “O 

enfermeiro não dá retaguarda ao acolhimento (e isto está no) no protocolo do 

município e aqui isto não está ocorrendo para demais atividades como campanha”; 

“Quem gerencia a equipe de enfermagem é o enfermeiro“ (auxiliares e técnicos de 

enfermagem, apoio distrital). 

 

Dificuldades pessoais entre duas enfermeiras que interferem no trabalho: 

“Relações pessoais interferindo nas relações profissionais”; “Aqui não fazemos o 

mínimo da relação profissional”; “Duas profissionais superiores a nós têm 

dificuldades pessoais que interferem no trabalho”; “Algumas relações pessoais estão 

                                                 
30

 Nome fictício. 
31

 A Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (CASA), antigamente chamada 
Fundação Estadual para o Bem Estar do Menor (FEBEM), é uma autarquia do Governo do Estado de 
São Paulo (Brasil) vinculada à Secretaria de Estado da Justiça e da Defesa da Cidadania. Sua função 
é executar as medidas socioeducativas aplicadas pelo Poder Judiciário aos adolescentes. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Autarquia
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Secretaria_de_Estado_da_Justi%C3%A7a_e_da_Defesa_da_Cidadania&action=edit&redlink=1
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interferindo nas relações profissionais”; “O duplo comando das enfermeiras sem se 

conversarem cria as resistências dos auxiliares”; “Uma enfermeira questiona o ponto 

da outra enfermeira”; “Roseane32 foi bem atuante”– referindo-se à enfermeira por 

contrato provisório que teve que sair após vencimento de contrato; (médicos, 

auxiliares de enfermagem e psicóloga). 

 

Distorção das informações e de seu fluxo: “Você fala uma coisa quando ela 

retorna, retorna de outro jeito”; “Muitas informações, nem sempre são corretas”; “Não 

chega nas pessoas ...  chega de maneira dúbia”; “Há pessoas que distorcem e 

enrolam o resto da equipe”; “O que é pra ser passado é simples e vira um monstro e 

o que é pra dar valor não dá”; “A informação vai se transformando e vira torre de 

babel”; ”Vai sendo mudada como a brincadeira do telefone sem fio, você não sabe 

nesse processo no que foi se transformando”; “Desencontro de informações, 

chegam sem forma, você tem que buscar qual é a real”; “É a visão das partes. Não 

tem a visão do coletivo”; “Cada um tem uma visão. Tem um modo de pensar. Cada 

um entende o que acha melhor”; “Cada um leva do jeito que quer. Até chegar à 

ponta, à beira do abismo, pra que  tanta falta de comunicação?”; “Destroem a 

informação”; “Até chega claro a informação, mas tem boicote”; “Cata vento – chega 

mas espalha cada um como quer, de acordo com a vontade de cada um o receptor e 

o difusor”; “Meio distorcida como melhor convém nunca é por inteiro, a hora que 

você tenta fazer alguma coisa ela se perde”; “Roleta russa, às vezes o tiro vai, às 

não vai”; “Que língua é essa? Não se tem disponibilidade de escuta”; “A forma como 

interpretarmos a comunicação pode gerar confusão”; “Oprimida, amassada, 

informação confusa, deturpada, quem conta um conto aumenta um ponto” (auxiliares 

e técnicos de enfermagem, agentes de saúde, enfermeiro, médicos e psicóloga). 

 

“A informação até chega, mas demora e compromete. É difícil!” “Falta de comunicação. 

Você fica sabendo por outra pessoa”; “Emaranhado de informações”; “Vai pelo ponto de 

vista de quem escuta, é escutado do ponto de vista de quem escuta”; “É centralizada... 

vai para pontos específicos;” “Barquinho: é um meio de transporte que pode me levar 

para algum lugar ou não”; “vai de repente bloqueia não consegue chegar” (profissionais 

da odontologia, auxiliares e técnicos de farmácia e de enfermagem). 

                                                 
32

 Nome fictício. 
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Enfermeiros deixaram de exercer a ponte de comunicação entre a coordenação 

da UBS e a equipe: “Várias informações passadas „truncam‟ no papel do 

enfermeiro”; “Se os enfermeiros fizessem o seu papel ajudariam a coordenadora na 

comunicação”; “Na coordenação chegam muitas informações não dá para criar 

comunicação direta com todos os funcionários e estagiários”; “Se os enfermeiros 

fizessem o seu papel ajudaria a coordenadora na comunicação com a equipe”; 

“Como gestora e centralizadora de tantas informações tem poucas parcerias para 

ajudar a passar a informação, a volta da informação também é distorcida” 

(coordenadora, auxiliares e técnicos de enfermagem). 

 

Comunicação extra-oficial mais forte que a oficial: “Uma informação compete 

com outra (a paralela e a oficial)”; “As da rádio pião nem sabem o que de fato 

ocorreu e divulgam”, “Acumulam dúvidas sem respostas”; “Essa conversinha de 

„leva‟ está quebrando a equipe de agentes”; ”Preciso das informações oficiais, não 

das paralelas, nós ouvimos absurdos lá na frente do paciente”; “A comunicação é 

aparentemente simples, mas tem informação truncada”; “A informação vai para um 

lado, as pessoas para outro; “Comunicação que corre por fora”; “Cada um diz uma 

coisa. Está escrito! Mas acho melhor não fazer”; “Perde a força ...  Perde a validade 

...  Vira nada ... ”; “Relógio de areia, está sendo feita, de repente para e fica em 

grupinhos e aí vem de novo o paralelo, cada um vê do jeito que quer ver”; “Funil ou 

alto falante ou orelhão, conversa nos corredores, tipo „rádio pirata‟ roda de 

conversinhas vai saindo outra”; “Se cada um cuidasse da parte que é responsável 

com menos rádio pirata funcionava melhor” (coordenadora, auxiliares e técnicos de 

enfermagem, agentes de saúde, recepcionistas). 

 

Diferenciação de tratamento: “Profissionais tratados diferente dependendo do 

vínculo” - que têm com um ou outro enfermeiro da UBS; “A enfermeira  - Beatriz33 

ficou com raiva de mim porque sou da equipe dela e fui trabalhar na outra equipe”; 

“Não há transparência para discutir problemas com as pessoas envolvidas com 

estes problemas” (agentes de saúde, auxiliares e técnicos de enfermagem). 

                                                 
33

 Nome fictício. 
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Não realização de atribuições do enfermeiro descritas no protocolo do 

município: “Tem condutas profissionais protocolizadas que não dá para o 

profissional escapar como acontece aqui”; “Eu não sei qual é a função de cada um 

dos enfermeiros”; “As pessoas se eximem de responsabilidades por afirmar 

desconhecimento”; “Falta profissionalismo. Aqui não se cumpre protocolos do 

município: enfermeiro na retaguarda do acolhimento”; “Agenda do enfermeiro: 

consulta de enfermagem, visita domiciliar, retaguarda pela equipe de auxiliares, está 

estabelecido em protocolo” (coordenadora, representante do RH, apoio institucional). 

 

Sobrecarga de bons profissionais: “Profissional sobrecarregado” – referindo-se ao 

enfermeiro Joaquim34; “Perseguição ao enfermeiro Joaquim (auxiliares e técnicos de 

enfermagem, o próprio enfermeiro em depoimento emocionado; “Joaquim tem 

vontade, mas não consegue ir pra frente, fica sendo dominado).  

 

Conflitos exacerbados: “As enfermeiras aqui colocam mais lenha na fogueira, ao 

invés de serem apaziguadoras dos conflitos”; “A enfermeira Beatriz, faz dois dias 

que não fala comigo”; “A situação é tão difícil que não se consegue encaminhar 

problemas simples para não melindrar o outro”; “ ...  Poderia ter procurado outro 

enfermeiro ou coordenadora. Chamou o sindicato direto” – referindo-se a um 

funcionário ligado à enfermeira Maria, ambos representantes sindicais; “Tem várias 

pessoas aqui que se alimentam das „pisadas na bola‟ do outro”; “A pessoa faz estas 

inadequações sempre: acaba virando „um monstro‟. Não é possível suportar o 

confronto de bater de frente nas relações de trabalho “- referindo-se à enfermeira 

Maria; “Porta lança cheia de pontas prontas para machucar”; Não precisa saber da 

vida pessoal do outro (fofoca), mas da dinâmica da Unidade, tem coisas que não 

precisam circular na Unidade”; “Informações que ferem as pessoas” (médicos, 

auxiliares e técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde). 

 

Falta de capacitações necessárias para os auxiliares trabalharem nos setores 

onde estão escalados: “Tenho dificuldades em alguns setores, tem que parar para 

aprender, quando você aprende, a comunicação flui”; “Desumano é falar que não 

tem médico “– referindo-se à “resposta automática” dada na recepção, sem escuta 

                                                 
34

 Nome fictício. 
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qualificada da necessidade dos usuários (recepcionistas, auxiliares e técnicos de 

enfermagem). 

 

Falta de vínculo com os pacientes: “Não priorizamos ser profissionais. Precisa 

parar com as criancices. Trabalhamos com quem está com dor”; “À medida que 

tente ajudar o usuário: Você resolve tudo ...  Você faz tudo ...  Você é paternalista”; 

“A gente sente uma maldade, uma perversidade. A gente vê o ônus que o paciente 

tem e, para não chatear o colega, você não resolve” (enfermeiro, auxiliares e 

técnicos de enfermagem); “Coisas importantes, mãe que perdeu o filho e diz: eu pedi 

tantas vezes para te falar ...  (psicóloga lamentando não ter recebido recado que 

paciente lhe deixou sobre a morte do filho).   

 

Falta de responsabilização para com os pacientes: “Tem falta de orientação ao 

paciente, no processo de comunicação às vezes há persistência em uma postura 

que prejudica o paciente”; “Tem informação errada para o paciente: para vir no dia 

que a pediatra não estava”; “E a nossa comunicação como paciente? E o 

sofrimento? (médicos, enfermeiro, psicóloga). 

 

 

Quadro 2 - Depoimentos colhidos durante a oficina que exemplificam situações de 

restrição ao “otimizar a interação” 

 

Desestabilização emocional dos funcionários: “Medo para equipe”; “Gera mágoa, 

rancor, na oportunidade que tiver vai descontar ... ”; “Riscaram e amassaram o 

questionário da vacina”; ”Ser assertivo é diferente de ser agressivo, você pode 

expressar seus sentimentos sem ser agressivo e isto não ocorre aqui”; “Profissional 

está adoecendo lentamente” (auxiliares e técnicos de enfermagem). 

 

Insegurança: “Me sinto em um barco à deriva. A coordenadora é o capitão, mas 

não tem o imediato ... . Estamos cansados ...  Vou largar o remo”; “As pessoas antes 

de saber o comando, julgam, definem a pena, criam mal estar” (auxiliares e técnicos 

de enfermagem). 
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Policiamento que tolhe a participação: “Cuidado no que você fala ... ”; “A gente 

tem também um conhecimento de outro ponto de vista, para construir uma imagem, 

nosso saber é ignorando, nós somos desvalorizados na comunicação” (técnica de 

farmácia, agentes comunitários de saúde). 

 

Desconfiança: “Fiquei mais chateada ainda... tem pessoas que eu confiei e outros 

que não confio”; “Não existe a prática de chegar e falar o que não agradou. É 

melindrado!” (auxiliares e técnicos de enfermagem) 

 

Falta de responsabilização pelas ações: “Porque fulano disse, não se dá nome 

aos bois”; “SETA – sai com um destino, dá tanta volta que não dá em nada. Volta 

para você sem resultado”; As pessoas se omitem para não se comprometer”; “Tem 

dificuldade das pessoas se assumirem como parte do processo de informação”; 

“Acumulam dúvidas sem respostas. Não se diz „eu não sei‟. Gera mais cobrança que 

solução”; “É amorfa, quase como: vamos tocando, pra que eu vou me comprometer? 

(psicóloga, médicos, auxiliares e técnicos de enfermagem, enfermeiro). 

 

Divisões internas: “Os pacientes deste CS já se pintaram” - referindo-se às cores 

que dão nomes às equipes; “Sou do Centro de Saúde, antes de ser de qualquer 

equipe”; ”As pessoas ficam expostas”; “Equipes divididas pelas cores, os 

funcionários se pintaram e pintaram os pacientes”; “Cada um trabalha de um jeito, 

um setor aqui não conversa com outro de lá”; “Medo para equipe: de que lado 

estamos? Da Beatriz ou da Maria? (auxiliares e técnicos de enfermagem, agentes 

comunitários de saúde, enfermeiro). 

 

Dúvidas de como agir frente às ordens recebidas: “Você também não pode ser 

apático, aceitar tudo passivamente. Acaba desequilibrando o processo”; “Se a gente 

fala do que incomoda, o outro fica chateado”; “Tem pessoas que se submetem aos 

comandos mesmo que sejam equivocados, outras, não” (auxiliares e técnicos de 

enfermagem). 

 

Falta de ética profissional: “O erro é espalhado para todo mundo. Dá a sensação 

que ficam olhando qual o erro que vou pegar hoje. É perversão. São várias 
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pessoas!” “Chama a atenção de funcionários na frente de outros”; “Peguei o que eu 

queria hoje! na frente do paciente”; “O problema de uma equipe acaba sendo 

discutido em outra equipe”; “Se você não está bem em casa não precisa chegar 

sorrindo, mas não pode deixar atrapalhar o trabalho”; “Não sou obrigada a gostar de 

todo mundo, mas tenho que respeitar todo mundo”; “Existem pessoas que recebem 

de um jeito e levam distorcido. Tem grupos que fazem isto”; “Muito difícil, emperra na 

ética”; “As pessoas não assumem o que falaram. Nego que dei a informação” 

(auxiliares e técnicos de enfermagem); “O paciente sai da unidade fazendo 

comentários que ouviu dos funcionários. Isso gera desconforto”  (vigia referindo-se 

aos comentários que escuta dos pacientes sobre brigas entre funcionários que os 

pacientes presenciaram na unidade). 

 

Acolhimento: 

 

Problemas no processo de trabalho do acolhimento: “Às vezes você tem duas 

enfermeiras na recepção e não tem nenhuma”; “Chegou criança com febre alta, dor 

de cabeça e vômito, um joga para o outro”; “Ritmo muito acelerado não para, não 

temos tempo de ir ao banheiro, quanto mais de ir falar “bom dia”. É mais fácil criticar, 

nem dentro do mesmo setor dá para conversar “- (recepcionistas auxiliares e 

técnicos de enfermagem referindo-se ao acolhimento de usuários na recepção). 

“Vim para a UBS para não ter esta pressão de tempo - A escuta qualificada evita até 

pedir excessos de exames. Uma briga: você dar o atendimento que você gostaria de 

receber” – médico referindo-se à impossibilidade de atender bem as consultas 

agendadas por ser interrompido várias vezes pelas auxiliares que estavam no 

acolhimento”; “O que você oferece ele vai embora contente feliz. Não todos. A 

maioria. Aqui não tem acolhimento. A hora que acaba consulta vou triar. Só quando 

acaba vaga de acolhimento vou triar “- auxiliar de enfermagem referindo-se a 

primeiro preencher todas as vagas de acolhimento sem avaliação da demanda 

colocada pelo paciente, realizando avaliação somente após o término destas vagas; 

“Falta informação para eu dar para os pacientes, se eu estou na recepção e não sei 

informar o paciente o que eu estou fazendo lá?”– (recepcionistas, auxiliares e 

técnicos de enfermagem, referindo-se ao despreparo para o acolhimento). 
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Postura não acolhedora: “Famoso „passa a bola‟: vem à tarde como eu não vou 

estar aqui mesmo ... ”; “Tem coisas que prejudicam os pacientes não tem escuta do 

paciente”; “Desumano é falar que não tem médico”; “A maioria tem filhos se coloque 

no lugar deles, nós temos que nos ver ... ” (enfermeiro, recepcionista, auxiliares e 

técnicos de enfermagem, psicóloga referindo-se à “resposta automática” dada na 

recepção sem escuta qualificada da necessidade dos usuários). 

 

Ausência de concepção de rede no acolhimento: “Cada um tem uma fala: um 

para o paciente vir semana que vem, outro daqui a 15 dias: não dá para todo mundo 

falar a mesma língua?”, Comunicação na recepção uma fala uma coisa, outra fala 

outra, inclusive para os paciente: o combinado não é feito” ;  “Não falamos a mesma 

linguagem principalmente na recepção” (recepcionistas, auxiliares e técnicos de 

enfermagem, psicóloga). 

 

 

Quadro 3 - Depoimentos colhidos durante a oficina que exemplificam situações de 

“restrição de horizontes” 

 

Desvalorização do serviço público: “Existe uma regra, mas por ser público quem 

quiser não cumpre. As pessoas têm resistências em tentar”; “Avião: chega, sobrevoa 

em alguns lugares, fica planando está acontecendo isto que foi combinado? As 

informações são dadas, mas não se cumpre” (auxiliares e técnicos de enfermagem). 

 “Não é porque é da prefeitura que não tem que ajudar” (zeladora de empresa 

terceirizada referindo-se à zeladora concursada do quadro da prefeitura). 

 

Problemas que se arrastam por longo tempo, descrédito que é possível mudar 

a situação: “ ...  tem estas pessoas que largaram o remo que querem que afunde ...  

o capitão não quer afundar ...  tem na equipe quem quer que afunde”; “Muitos 

usuários para o mesmo profissional atender”; “É um nó há 4 anos, impossível ser 

desfeito, já desisti”- (referindo-se a conflitos entre agentes comunitários de saúde); 

“Este problema não é de agora”- referindo-se ao problema entre as duas 

enfermeiras (médicos, auxiliares e técnicos de enfermagem, agentes comunitários 

de saúde). 
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Desestimulo ao trabalho: “Os que fazem são criticados: Você ganha pra isto? Fica 

te cutucando o tempo todo!”; “As energias são tão ruins que mesmo não querendo a 

gente cai naquilo”; “Nada paga o que a gente passa aqui”; “Me envergonho de falar 

que aqui tem enfermeiros”; ”Se caminha com resistência”; “Motivos para desistir aqui 

não faltam” (enfermeiro, auxiliares e técnicos de enfermagem); “O absenteísmo é 

fora de série”; “Se você não está bem em casa não precisa chegar sorrindo, mas 

não pode deixar atrapalhar o trabalho”; “Nem todo mundo precisa saber de tudo, se 

cada um fizesse sua parte ... ” (coordenadora, auxiliares e técnicos de enfermagem); 

“As pessoas não prestam atenção; Falo 10.000 vezes uma coisa e nem falando 

10.000 vezes acontece”; “Presta atenção: aquilo pode ser útil se a informação não 

tem valor pra mim, eu descarto”- (psicóloga). 

 

Piora gradativa: “Cada vez se conta com menos pessoas para levar a informação”; 

“Piora cada vez mais, é cada vez mais difícil” (médicos, auxiliares e técnicos de 

enfermagem, enfermeiro). 

 

Dificuldade para superar a conformação individualista: “Você sabe da sua 

(informação), mas não sabe do outro” (auxiliares e técnicos de enfermagem). 

 

Impossibilidade de viabilizar a transdisciplinaridade nas reuniões: “É uma 

loucura uma reunião de equipe – todos falam ao mesmo tempo”; “Às vezes não 

gosto de uma pessoa, mas respeito ela e o paciente. Preciso aprender a tratar com 

ela, mesmo sem gostar;  Não sou obrigada a gostar de todo mundo mas tenho que 

respeitar todo mundo” (auxiliares e técnicos de enfermagem, médicos).  

 

Não abertura dos espaços assistenciais a outras interações: “Sei que a pessoa é 

problemática... não me aproximo. Só bom dia, boa tarde, me policio no que vou falar ...  

cuidado no que você fala ... ”, “Tem uma questão do perfil, meu jeito de ser na vida, não 

importa o meu jeito eu trabalho em equipe, tem que circular o conhecimento, temos que 

chamar o colega para complementar a equipe”; “Se você conhece o setor pode ajudar o 

outro. Quando conheci a visita domiciliar, passei a valorizar os agentes”; “Sofrimento dos 

ACS, por encontrar problemas lá fora e não ter retaguarda da equipe”; (técnica de 

farmácia, psiquiatra, auxiliares e técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde). 
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Pouca articulação intersetorial: “São infantilidades, falta de maturidade. Vi esta 

característica e me isolei para me preservar”; “Isso gera isolamento dos funcionários 

por medo da confusão que o outro vai fazer distorcendo a informação”; “Rede 

furada”- dificuldades de formar redes entre os setores da própria unidade; “Oito 

horas da noite coloquei ela no carro e levei para a PUCC – dificuldades de formar 

redes entre serviços – referência ao SAMU que não respondeu à solicitação da 

unidade (auxiliares de enfermagem). 

 

Baixa potência para promoção à saúde: “Completar a ação do outro, 

encruzilhada: falta de pessoas que ajudem no processo de comunicação”; “O 

coordenador vai ficando cada vez mais tolhido” (coordenadora, psiquiatra). 
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Anexo 4: Planejamento 2010 

 

  

Espaço preparado para as atividades de cuidado 
aos cuidadores, durante o planejamento 2010 

Fantoches utilizados para retratar histórias das 
situações vivenciadas no cotidiano da unidade 

  

Sala para discussão da saúde do idoso Sala para discussão da saúde da criança 
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Planejamento 2010 

 

  
Entrada da sala para discussão da saúde 

da mulher, representando uma vulva, 
expressão de criatividade e bom humor 

Informações Oferecidas à Equipe sobre 
os fluxos da saúde da Mulher 

  
Sala preparada para discussão da saúde 

do Adolescente 
Divulgação dos Grupos Oferecidos 

aos pacientes 
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Anexo 5: Oficina de Humanização 

 

I. Conhecendo as necessidades dessa equipe para aprimorar a humanização do 

cuidado com base em sua própria percepção (o que foi relatado como Humanizado 

por eles): 

 

Quadro 4 - Visão do indivíduo como um todo 

 

“Aquele que atende, ouve a pessoa com o que ela tem de subjetivo. Fazendo 

esforço máximo de evitar pré-julgamento em relação àquela pessoa. Isso parece 

simples, mas não é. Por exemplo: ele bebe, é obeso ...  Já começamos a 

culpabilizar o usuário. Tem a ver com um contrato do trabalhador da saúde com o 

usuário. Voltando na culpabilização: enquanto você não parar de beber não volte 

aqui.Trabalho com redução de danos: meu marido está tomando só cerveja, busco 

alguma melhora de qualidade de vida, não só de quantidade de vida” (generalista). 

 

“Serviço humanizado primeiro você vê o individuo como um todo e não como uma 

doença, não é o número de consultas a mais ou a menos na planilha, no caso da 

criança, você vê a mãe, o pai, os irmãos, as condições de moradia, a saúde 

emocional da família, eu acho que o serviço humanizado não é atender todos iguais, 

alguns você dá mais, são os que mais precisam, e outros não é que você dá menos, 

você dá o básico, o trivial” (pediatra). 

 

“Eu acho que serviço humanizado é você pegar o paciente, atender ele e ver ele por 

inteiro, ver tudo o que ele precisa” (auxiliar de enfermagem). 

 

“É um atendimento que leva em conta a condição geral do individuo, não só de 

saúde, mas a condição de compreensão dele, a condição social como ele vive no 

contexto dele” (dentista). 

 

“Serviço que vê a mulher não como um peito ou genitália, aqui a gente pede 

colesterol, glicemia, principalmente na menopausa. Fazemos clínica ampliada, não 

consegue marcar com a clínica, marca com você.” (ginecologista). 
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“Serviço que presta assistência adequada aos usuários do ponto de vista tanto da 

área de saúde quanto da parte social e meio ambiente onde em que eles vivem. 

Medicina da família dá pra gente ter uma noção desta parte externa” (ginecologista). 

 

“Primeira coisa que a gente considere a pessoa atendida e os que atendem como 

seres humanos, portanto, a gente tem algumas coisas básicas, né, nessa ralação 

humanizada. Primeira delas é o respeito, ver a pessoa como uma pessoa, não como 

portadora de uma doença, portadora de uma necessidade, ou que ela vem buscar 

alguma coisa, é um olhar além ... Entender quem é essa pessoa, qual o contexto 

dela, porque ela vem aqui tantas vezes, principalmente aqui na unidade. Tem 

pacientes que vêm muitas vezes, quase todo dia eles estão aqui. Acho que se a 

gente tiver um atendimento humanizado a gente consegue identificar as reais 

razões, até o fato de não controle, não adesão terapêutica” (enfermeira). 

 

 

Quadro 5 - Acolhimento   

 
“Serviço humanizado é aquele serviço que dá todo o respaldo para as pessoas, 

humanização, um bom atendimento que acolhe bem, que vê o que a pessoa de fato 

precisa. Pra mim humanização é isso, vê o próximo como se fosse um parente seu, 

não como uma pessoa que vem ao centro de saúde simplesmente porque ele é um 

paciente. Eu sempre penso no bem estar do paciente” (auxiliar de enfermagem). 

 

“É um lugar onde tratam as pessoas bem, acolhe o paciente, tratam bem, procura 

orientar com clareza, com calma, primeiro orienta pra depois dispensa” 

(recepcionista). 

 

 “Eu acho que ele é um serviço que ele vai além do físico, é você pensar na pessoa 

como tendo necessidades não só físicas, fisiológicas abaladas, mais emocionais e 

fazer um acolhimento cordial adequado, para a pessoa se sentir à vontade e 

conseguir expor o que está sentindo, no sentido não só físico, mas emocional, 

porque muitas vezes o que vem é muito mais emocional do que físico. Eu acho que 

é pensar nele mesmo como um ser humano que tem as necessidades básicas 
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abaladas e despendidas de preconceitos sem estabelecer preconceitos” 

(enfermeira). 

 

“Humanizado é a gente lidar com vidas humanas, porque o povo é muito carente, ele 

vem e quer conseguir não importa como”  (zeladora). 

 

“Humanizado é tratar o adolescente como uma criança grande” (dentista). 

 

“É atender sem preconceito ...  Solidarizar-me com o outro. Sentir com ele ...  Aí 

você sabe o que fazer ...  A gente também sofre, mas tenho recursos e acredito 

neles. É difícil ... ” (auxiliar de enfermagem). 

 

“Essa é a chave. O olhar sobre o outro. Sinto-me um extraterrestre, enxergo 

diferente dos outros. Isso não quer dizer que sou boazinha, eu não sou. A gente na 

essência é igual. Temos medo, ciúme, inveja. O que nos faz diferentes é o momento 

em que estamos” (auxiliar de enfermagem). 

 

 

Quadro 6 - Resposta às necessidades do paciente mediante consulta em prontuário 

 

“Agora na reforma a gente percebeu como é diferente quando você ouve a pessoa, 

ela senta na sua frente, ela é ouvida, você pega o prontuário dela, você levanta a 

história dela na unidade. 

Diferente dela só chegar no balcão e só falar alguma coisa e às vezes a pessoa não 

sabe dizer muito bem o que ela quer e a gente não sabe interpretar exatamente. Às 

vezes, eu interpreto ao modo, o que é melhor pra mim: Ah não tem a consulta, 

tchau. Ah não, o senhor tem que voltar tal dia, e isso a gente tem mudado, 

conseguiu mudar com o acolhimento. 

Você está com a pasta ali, você sabe quando ele passou em consulta, você sabe a 

história do paciente. Porque ele tem dificuldade mesmo, não sabe com quem 

passou, quando passou. Então, acho que o acolhimento é uma coisa que ajuda a 

gente a humanizar” (auxiliar de enfermagem). 
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“O usuário na maioria das vezes não vai se encaixar no protocolo. Busco negociar 

com a pessoa" (clínico). 

 

“Quando o paciente vem agendar e consegue este agendamento é diferente de falar 

volta a semana que vem, volta no dia x. e agendamento tem que ser quando o 

paciente procura o centro de saúde, quando vem buscar o medicamento e encontra 

o medicamento que ele precisa” (clinico). 

 

“Novo período que a gente está vivendo agora da reforma, novo sistema que está 

funcionando agora em que as auxiliares pegam o prontuário distribuem a senha, 

sentam com o paciente, anotam no prontuário e encaminham para a farmácia, ou 

encaminham pro Perseu, acho que é uma experiência muito interessante, pois 

sempre tem um médico dando a retaguarda. Eu sugeri isso assim que começou (o 

acolhimento no PSF-Paideia) com a ideia de ter um médico fazendo PA naquele 

período, o restante fica no consultório atendendo só agendado. Apesar do risco de 

desvirtuar o esquema. As pessoas podem achar que o centro de saúde é pronto 

socorro. Tem pacientes que manipulam para conseguir a consulta naquele 

momento. Mas de um modo geral, facilita para o profissional que atende no CS se a 

gente tiver um dia que faça só agendamento, o agendamento é de melhor qualidade, 

você não entra na fila, não tem aquela história de fazer receita toda hora, porque 

isso tem muito. A gente vê o paciente de alguma forma, diferente de pedir pra voltar, 

dá a sensação de que estamos resolvendo mais e manda voltar menos” 

(generalista). 

 

“Humanizado é você prestar assistência de uma maneira ou de outra quando o 

paciente vem procurar auxilio, por exemplo, se vem procurar consulta, se tem 

médico pra gente passar naquele momento, se não tiver médico, orientar e acolher e 

dar orientação aonde procurar ou voltar no outro dia” (auxiliar de enfermagem). 

 

“ ...  ver tudo o que já aconteceu com ele, ver o que você precisa fazer por ele, eu 

acho que é isso em todas as áreas, ver ele por completo mesmo, desde lá de traz 

até onde a gente pode ir com ele, o cuidar mesmo” (auxiliar de enfermagem). 
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“ ...  é uma escuta que se não for qualificada ela é direcionada, não é uma escuta 

qualificada para direcionar é atender de uma forma global, melhor aquele paciente” 

(dentista). 

 

“É atender a pessoa nas míninas condições que você possa propiciar pra ela.Éé 

fazendo com que ela seja atendida, da maneira que você puder propiciar pra ela, o 

que o serviço seu oferecer” (dentista). 

 

“Humanizar seria você tratar a pessoa, entender o que ela está falando, você 

conseguir entender o que ela esta falando” (dentista). 

 

“Primeiro acho que é atendendo a escuta qualificada e depois principalmente 

oferecendo o que a pessoa vem buscar, que a gente consiga oferecer de fato o que 

ela veio buscar” (dentista). 

 

“Eu vejo como serviço humanizado, a gente conseguir dar a resposta que o paciente 

procura. Ele não vem por acaso aqui, alguma coisa ele vem procurar e, na medida 

do possível, chegar bem perto da necessidade do paciente” (auxiliar de 

enfermagem). 

 

“Primeiro acho que é atendendo a escuta qualificada e depois principalmente 

oferecendo o que a pessoa vem buscar, que a gente consiga oferecer de fato o que 

ela veio buscar” (auxiliar de enfermagem). 

 

“É aquele que você atende o paciente integralmente. Não importa quem ele é, 

inclusive a classe social. Dar conta do que ele vem buscar. Isso não quer dizer que 

você é bonzinho. Simplesmente é diferente. É se colocar no lugar do outro, inclusive 

se está chorando, descalço. Mesmo que ele esteja com raiva. Tem gente que acha 

que se o paciente foi mal educado ele se dá o direito de não atendê-lo” (auxiliar de 

enfermagem). 

 

“Serviço em que a pessoa vai com alguma demanda, e aquela demanda de alguma 

maneira é atendida” (auxiliar de enfermagem). 
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“Olhar para cada um dos pacientes, falar bom dia, boa tarde. Ver o que podemos 

ajudar com empatia, se colocando no lugar do outro. Se não souber procurar quem 

sabe, não deixar sem resposta. Mesmo que ele venha procurar por alguma pessoa 

(que não está), às vezes ele mora longe. Todo funcionário deveria saber da área de 

cobertura pra ver quanto é duro caminhar até aqui e dispensar sem ver o que ele 

deseja, sem  poder ajudar” (auxiliar de enfermagem). 

 

“Acolher o paciente ... , saber o que ele precisa ... ,  tentar resolver da melhor forma 

o que ele precisa, eu vejo isso" (auxiliar de enfermagem). 

 

 

Quadro 7 - É aquele em que trata o outro como quer ser tratado 

 

“Eu acho que quando eu penso em humanização eu penso em escuta, e pela escuta 

você tem que enxergar o outro, assim a partir daí o seu olhar é diferente a sua 

intervenção é diferente a sua abordagem é diferente e eu acho que a gente já 

começa a pegar daí, muitas vezes, porque humanização não é paternalizar, é olhar 

com a lente do outro e não olhar pró micro e sim pró macro é olhar pra esse sujeito 

no contexto social, cultural, político é isso que eu entendo” (TO). 

 

“Serviço humanizado é o jeito que você trata o outro, tipo assim eu quero tratar o 

outro como eu quero ser tratado” (auxiliar de enfermagem). 

 

“ ...  se colocar no lugar dela também, porque hoje pode ser ela amanhã pode ser 

você, o seu pai, os seus filhos. Atendimento humanizado seria atender bem aquela 

pessoa sabendo que um dia você vai estar no lugar dela, acho que é atender bem” 

(dentista). 

 

“A gente pensar no próximo, se colocar à frente dos problemas das pessoas. Fora 

daqui a gente é como todos eles, não tem diferença nenhuma” (recepção). 

 

“Tem que ter a preocupação com o ser humano. Entender que aquela pessoa que 

está ali precisa de atendimento. Não é com beijos e abraços. Mas é como se fosse 
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atendimento pra gente. Tenho que me colocar no lugar do paciente e atender como 

eu gostaria de ser atendido. Eu tenho dois filhos asmáticos e quando é SUS tenho 

que esperar pra as crianças serem atendidas” (auxiliar de enfermagem). 

 

 

Quadro 8 - É aquele em que se escuta o paciente 

 

“ ... a primeira mudança que demorou a acontecer foi essa de ter essas mesas e o 

auxiliar escutar e anotar em prontuário. Muitas vezes essa pessoa vem e fala 

alguma coisa no balcão e depois aparece no grupo, só que eu não tenho registro de 

nenhuma das vezes que ele procurou o serviço. Então , eu vim aqui, eu procurei, 

mas eu não lembro quem que me atendeu, o que me orientaram, então eu não sei o 

que falaram. O fato de ter esse atendimento individualizado, aquele instante lá é só 

dele, eu acho que é o momento dele falar. Outra coisa: o atendimento no balcão, 

muitas vezes, o paciente tem vergonha de falar as coisas da intimidade dele, é 

desumanizado, o paciente não consegue falar, ex. Eu estou com corrimento, eu não 

passo em ginecologista faz muito tempo, eu sou velhinha e morro de vergonha, mas 

estou me sentindo mal. O que eles colocam e o comentário que um dos pacientes 

fez hoje, foi que eu falei o senhor vinha aqui uma vez por mês e agora vêm duas. 

Ele falou:- É mas agora eu consigo conversar. Essa fala foi muito forte: agora eu 

consigo conversar. O que impedia ele de conversar? A gente pensa: quer passar no 

médico de novo! Muitas vezes essa conversa por si só é resolutiva. Muitas vezes o 

que ele quer não é “passar no médico”, ele quer uma orientação do que ele faz com 

aquele problema que ele tem. Muitas vezes, chega paciente falando assim estou 

com diarréia com vômito desde de manhã, o que eu faço? Mas ele não está 

desidratado, não está com hipotensão, não precisa de soro. Você orienta: olha você 

comeu alguma coisa diferente? Há eu comi uma carne de porco. Está sentindo 

coceira. Não só tive uns dois episódios de vômito, diarréia. A gente orienta a tomar 

água de coco, gatorade, se não melhorar amanhã você volta. Então são casos que 

não precisam disparar uma consulta médica. 

Acho que essa nova sistemática otimizou as consultas médicas. Antes marcávamos 

sem nenhuma conversa com o paciente. 
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Nosso sonho é que tivéssemos também a pós consulta, muitas vezes ele sai mais 

confuso que entrou na consulta, falta conversa, esclarecimento” (enfermeira). 

 

“Antes a gente falava no balcão. Várias pessoas uma do lado da outra. O paciente 

vem e a gente ia chamando o próximo, ele tem que falar o problema dele, a queixa 

dele, o porquê ele veio buscar o atendimento na unidade na frente de outras 

pessoas. É ...  e nem sempre eles são tão claros no que eles querem. Às vezes 

falavam com a pessoa ali, quando passavam por acolhimento com a gente, a gente 

ia ver a queixa era outra. Eu não sei se ele não se sente tão à vontade ou tenta. 

Agora é outro momento: você senta com a pessoa, vê o prontuário dela, vê o que tá 

acontecendo, daí muda, porque você mostra pra ele, olha você passou em consulta 

faz tanto tempo, tem aqui escrito que você veio tal dia, tal, tal, tal” (auxiliar de 

enfermagem).  

 

“O fato dos pacientes saberem que tem um médico aqui, eles vêm porque eles 

sabem que tem alguém para atender. Só que como vêm muitos a gente não 

consegue botar pra dentro todos. Mas foi exatamente essa conversa, olha esse 

paciente está sentindo isso. Foi bem legal porque a gente falava pro paciente: isso 

não justifica ser atendido agora. A gente pode agendar pra semana que vem que 

tem agenda do médico. E a aceitação dos pacientes foi boa. Tem paciente que disse 

assim: nossa agora está melhor que antes!” (auxiliar de enfermagem). 

 

“Acho que hoje o acolhimento nosso ele está mais humanizado, não é uma coisa 

antiga é mais recente, acho que esta reforma favoreceu bastante. Acho que a escuta 

é mais qualificada, isso dá uma personalizada no atendimento, isso causa um efeito 

melhor. 

A pessoa chega e aborda a recepcionista que está ali na frente, a pessoa fala: olha 

eu quero uma receita, olha eu estou com dor, ai ela dá uma senha do acolhimento, 

ai ela vai na mesa do acolhimento com auxiliar de enfermagem, essa auxiliar colhe a 

história dela com anotação no prontuário e verifica se é um paciente assíduo, ou se 

ele faz parte de grupo, se ele está tomando a medicação, se ele é sozinho ou não, 

se tem cuidador ou não, se a queixa é subta ou não e, dessa maneira, conseguimos 

ver se é uma coisa que tem que ser abordada agora, ser resolvida agora ou se é 
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uma queixa que dá pra fazer um agendamento, e se esse agendamento é pra ser 

feito agora (a auxiliar colhe a história e discute o caso com a enfermeira), a 

enfermeira faz essa avaliação com a auxiliar junto com o usuário, a gente conversa 

com ele, vê se ele é aderido ao grupo ou não, porque que ele está precisando deste 

atendimento, se faltou do grupo, porque que está faltando (auxiliar de enfermagem). 

 

A lógica do atendimento ficou muito boa e a resposta do usuário também, com toda 

essa mudança, essa demanda imensa ai, não tivemos nenhum BO, nenhuma 

encrenca assim. Você pega as planilhas de atendimento, todos estão marcando, 

anotando, se responsabilizando” (enfermeira). 

 

“Colocar médicos no atendimento de agudos e encaixar aí exames alterados ajuda a 

reduzir demanda reprimida. Eu vejo positivamente porque esse médico que fica no 

apoio, fica no apoio mesmo: da receita vencida, do medicamento controlado, porque 

o paciente não vai a cada 2 meses conseguir uma consulta pra ter uma nova receita 

daquela medicação. Porque hoje como ele faz: ele deixa a receita no balcão, a gente 

anexa no prontuário ele vai embora. Às vezes a gente consegue fazer de um dia pro 

outro; as vezes, não , porque precisa o médico assinar e a gente não pode ficar 

interrompendo o tempo todo o atendimento” (enfermeira). 

 

“Uma coisa legal da área da mulher que poderíamos aproveitar para o adulto é ter 

referências de auxiliares de manhã e de tarde; é uma coisa muito boa que a gente 

consegue organizar o setor. Poderíamos pensar nas auxiliares das equipes que 

ficam na recepção serem referências para a área do adulto. A mesma coisa na 

saúde da criança: ter referências” (auxiliar de enfermagem). 

 
“ ...  quando ele é ouvido na sua queixa, acho que a humanização não é só ter o 

agendamento, é um agendamento ouvido com acolhimento mesmo, não só quero 

consulta com a Dra tal e agendar é claro que tendo um dia pra ele agendar e tendo 

uma data marcada já é uma coisa, mas humanizado é ser ouvido neste momento. 

As necessidades dele resolvidas a curto e longo prazo. Às vezes tem um negócio 

meio invertido eu percebo ele quer um negócio bem pontual e a gente fica 

oferecendo coisas que ele não necessita no momento e o contrário também, a gente 

dá muito pouco do que ele precisa, então tem as 2 coisas” (generalista). 
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“O acolhimento é aquela atenção que é dado desde a visita nossa dos agentes ao 

domicílio. Às vezes tem queixa: Ah demora muito a consulta ...  Eu vejo assim, 

aquele atendimento bem domiciliar da visita dos agentes. Aquela etapa de 

conscientização da pessoa vir ao centro de saúde fazer um acompanhamento da 

doença silenciosa e chegando aqui é um trabalho de formiguinha, o período de 

consulta e a falta do profissional está, às vezes, está sobrecarregado o profissional 

de enfermagem” (ACS). 

 

“Você sentir o que a pessoa realmente quer passar pra você, sentir o problema da 

outra pessoa, se colocar no lugar da outra pessoa”  (ACS). 

 

“ ... eu gosto de chegar no lugar e ser ouvido, primeiro saber o que você quer então 

isso é humanizado, saber ouvir o outro” (auxiliar de enfermagem). 

 

Saber ouvir, base de tudo (ACS). 

 

 

Quadro 9 - É aquele que respeita os direitos dos pacientes  

 

“... entender que ela tem os direitos dela, e que nós também temos nossas 

obrigações com ela, não fazer um trabalho mecânico” (dentista). 

 

 

Quadro 10 - É aquele que coloca os recursos a serviço do paciente 

 

“Ter recurso para ter um bom atendimento, ter recursos para atender melhor, o 

melhor recurso que você tem, você pode atender melhor” (auxiliar de enfermagem). 

 

“Alguns CS não funcionam assim, a paciente passa com qualquer um, é pior. Aqui 

começo no pré-natal e vou até a revisão de parto” (ginecologista). 
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Quadro 11 - É aquele onde se trabalha em equipe 

 

“Trabalhar em equipe é humanizado. No PS da PUCC é diferente (eu também 

atendo lá)” (ginecologista). 

 

“Médicos duram mais aqui. Pensei mudar. Aqui criamos vínculo. Aqui humaniza 

mais. Trabalho na PUCC, conheço paciente já interno ... Somos muito diferentes dos 

outros CS. A nutrição atende as gestantes que encaminhamos. Tem terapia 

corporal. Não gosto de grupo, prefiro atender” (ginecologista). 

 

 

Quadro 12 - É aquele que tem profissionais vinculados aos pacientes  

 

“Tem auxiliares de enfermagem de referência para área da mulher (é bom). A 

paciente sempre sai com uma resposta. Elas conhecem as pacientes pelo nome e 

vice-versa. Todo mundo é acolhido, pelas auxiliares ou médica.” (ginecologista). 

 

“Na nossa governabilidade interna, acolhemos muito bem. A paciente sempre 

encontra alguém, a pessoa de referência. Minha briga com enfermeira é que queria 

trocar as auxiliares, precisa manter a mesma” (ginecologista). 

 

 

II. Conhecendo as necessidades dessa equipe para aprimorar a humanização do 

cuidado com base em sua própria percepção (o que foi relatado como 

desumanizado por eles): 
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Quadro 13 - Não ter condições de trabalho adequadas, pessoal suficiente nem 

valorização dos funcionários  

 

“Co-gestão faz sentido na humanização” (clínico). 

 

“Primeiro é você estar sempre valorizando e pagando bem os funcionários, todos 

daquela unidade, quando falamos de serviço humanizado parece que é sempre do 

lado de fora, de fora para dentro. No meu ponto de vista ela tem que começar de 

dentro pra fora, você tem que olhar primeiro os seus pares, com certeza você vai 

estar oferecendo um serviço de melhor qualidade, e essa visão é a visão das 

grandes empresas  de uma maneira geral, o poder que era centralizado agora está 

descentralizado, você delegar funções e não ficar centralizado” (pediatra). 

 

“Problema: não tem RH completo. Era pra ter 6 médicos, temos 4 (30% a menos)” 

(generalista). 

 

“Cada um procura fazer sua parte, colaborar, ajudar, só que as vezes a gente não 

tem estrutura, não temos a ferramenta necessária, como funcionária, eu e minhas 

colegas, eu percebo que tem a preocupação de ser humano.” (ACS). 

 

“Falta de médicos, porque a área do adulto é a que mais sofre aqui no CS, prejudica 

bastante porque temos muitos hipertensos e diabéticos” (ACS). 

 

“Neste momento o mais desumano é a falta da farmácia, a pessoa passar na 

consulta na igreja e ter que ir até o outro CS, para buscar medicamento” 

(enfermeira). 

 

“Será que vou ficar te devendo essa, não vejo, sempre tem, ninguém é perfeito, ter 

mais cadeiras para os pacientes ficarem melhor, eu acho a recepção muito pequena, 

às vezes, aqui na farmácia no dia do remédio, não tem nem cadeira pra sentar” 

(auxiliar de enfermagem). 
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“Uma parte assim que é desumano é que é muita criança pra pouco espaço, não 

tem um lugar assim, é um espaço pequeno e a criança vai ficando irritada, não tem 

com que brincar, não tem espaço, mesmo com 2 médicos atendendo. Não tem um 

fraldário, por exemplo, não tem um espaço pra mãe trocar o bebê, a criança bem ou 

mal fica exposta” (recepcionista). 

 

“Quando uma mãe chega com uma criança e a gente não consegue atender o que 

aquela mãe quer, exemplo: a mãe chega com uma criança com febre e a gente não 

consegue dar o atendimento” (auxiliar de enfermagem). 

 

“Humanizado seria ter o atendimento para as crianças de todas as idades, ter 

agenda, ter lugar para atendimento, salas, ter espaço e condições para este 

atendimento, proporcionar um bom atendimento para as crianças” (ACS). 

 

“A estrutura... arrumar um lugar pra eles (os adolescentes), um lugar específico que 

a gente consiga trabalhar com eles. Não tem local, não tem estrutura, não tem 

especialidade, não tem esse espaço e assim atividade, mas assim teria que fazer 

um planejamento, mas em primeira instância seria o local, propaganda, para divulgar 

mais” (auxiliar de enfermagem). 

 

“Não ter clareza de quantas pessoas você tem que atender é desumanizado, gera 

angústia – adscrição de clientela” (clínico). 

 

“Preciso citar pra você porque faz diferença a questão de salário. Poderia melhorar, 

fala-se em meta, mas não se fala em contrapartida. Oportunidade de capacitação, 

vontade de aprender”  (generalista). 

 

“Uma inconformidade: o tempo de atendimento. Por exemplo, o tempo de consulta 

com o lactente deveria ser ampliado. Como você vai convencer uma mãe (a 

amamentar), se você não tem tempo, só tem 20 minutos?” (pediatra). 

 

“Quando penso em recurso, penso na questão do RH que é funcionários, no local, 

na estrutura, equipamentos” (auxiliar de enfermagem). 
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“Falta medicação que deveria ter na rede pública: é muito pouco anticoncepcional, 

deveria ter mais opção de baixa dosagem. E reposição hormonal também é pobre” 

(ginecologista). 

 

 

Quadro 14 - Não conseguir ter a visão do indivíduo como um todo 

 

“A falta de parceria com os cuidadores passou da hora de pensarmos num grupo de 

cuidadores, temos muito idosos em risco” (enfermeira). 

 

“As condições sociais, que nossas crianças têm, a gente tem sofrido muita violência, 

doméstica, sexual, nossas crianças têm sofrido muita violência, violência em todos 

os sentidos. Isso eu acho muito desumano, muito desumano” (ACS). 

 

“Menina de doze anos vem no pediatra e o pediatra não medica porque precisa de 

acompanhante. Se vem na GO é atendida e medicada e é respeitado que a mãe não 

fique sabendo. A mãe deveria ser avisada. Conversa com a mãe? Se vira nos trinta, 

cada um no seu projeto, no seu canto” (auxiliar de enfermagem). 

 

 

Quadro 15 - Falta de protocolos devidamente consensados 

 

“Quando dá JEC (junção escamo colunar) significa que você não pegou as células 

que você vai estar triando para o câncer de colo de útero, que é um dos objetivos 

para que você colhe papa Nicolau. Isso me incomoda bastante: a gente não convoca 

novamente essas pacientes pra colher o papa Nicolau. Teorias das ginecologistas: 

umas falam que não é necessário, porque uso de anticoncepcional muito tempo 

influencia; outros, porque está na menopausa influencia, às vezes a técnica não está 

correta e já que a paciente vem anualmente isso não vai causar tanto problema ... 

Elas acham que não é um risco, mas não é todas. Tanto que a gente teve um 

treinamento no final do ano e a GO vai conversar com as outras. Nós levantamos e 

o número foi grande de ausência de Jec. Ela vai conversar pra entrar num 
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consenso.Porque eu achava que tinha necessidade de convocar. Se ela está vindo 

pra prevenção do câncer de colo de útero e a gente deixar passar, não sei se isso é 

desumano ... ” (auxiliar de enfermagem). 

 

“Às vezes as pessoas têm preguiça de procurar a resposta pra dar pra paciente. Se 

a gente montasse fluxogramas que as pessoas não tivessem que ficar procurando a 

informação pra dar, funcionaria, teria mais humanização. Quando tem o fluxograma, 

eu percebo que é mais fácil. Na GO tem isso. Se deu esse resultado, a gente vai 

fazer isso, isso e isso. Por isso a gente fala todo mundo a mesma língua. Percebo 

que às vezes só uma pessoa sabe daquele assunto. Por exemplo, preencher 

transurc, um exemplo, só uma pessoa aqui na unidade sabe onde fica o formulário 

da transurc, não é compartilhado isso. Se aquela pessoa não está aqui, ninguém vai 

achar o formulário da transurc. Um exemplo, não que isso aconteça, é um exemplo”  

(auxiliar de enfermagem). 

 

Na área da mulher, se o teste de gravidez fica na última gaveta, posso sair, voltar 

daqui um mês e ele vai estar na última gaveta. Então eu vou saber. Se está faltando, 

se acabou a gente sabe, porque está ali. Se não tiver é porque não tem mesmo. O 

que não acontece aqui em qualquer outro setor. Você se indispõe com o paciente. 

Questão de receita, uns médicos gostam de preencher, outros não gostam. Você 

combina uma coisa com o paciente, chega na hora não está a receita pronta. Porque 

aí o médico não está sabendo que tem que preencher. As coisas mudam muito 

rápido, não tem fluxograma. Não é assim: vamos fazer por um mês, aconteça o que 

acontecer a gente não vai mudar. Não, não é assim. Chega alguém fala: “ah não 

vamos mudar que isso daí não deu certo: já muda.” Entendeu. Isso  acho que 

dificulta a humanização porque como que você vai trabalhar desse jeito?” (auxiliar 

de enfermagem). 
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Quadro 16 - Não ter distribuição de tarefas adequadas 

 

“Ter que fazer planilha de produção, nunca fiz isso em canto nenhum. É um tempo 

que não vejo retorno, alguém da enfermagem ou da recepção poderia fazer. Ter 

alguém específico para produção. Com isso você estaria ganhando tempo para o 

atendimento” (pediatra). 

 

“Pesar não necessariamente teria que ser na sala nossa. Se alguém pudesse fazer, 

você ganha tempo para o atendimento. Alguém treinado, porque é importante para o 

pediatra” (pediatra). 

 

“Prontuário vem na mão do paciente. Além de ser familiar, eles não respeitam a 

ordem de chegada” (pediatra). 

 

 

Quadro 17 - Não ter processo de trabalho adequado no acolhimento 

 

“Usuário não tem visão de estratificação de risco. Se ele vier, vai ser ouvido e 

provavelmente vão agendar, independente de estar aberto ou não. Abre-se, fica 

com agenda eterna. A espera para agendar sem avaliação de risco é 

desumanizado” (clínico). 

 

“Espera de agenda- estratificação de risco – Dá pra voltar daqui há dois meses. Às 

vezes a população até reclama, mas seria mais humanizado. Fila é desumanizado 

tanto pra quem atende, como pra quem é atendido (pra quem tá na recepção e pra 

cliente)” (clínico). 

 

“A espera por uma especialidade, espera por alguns exames é desumanizado” 

(clínico). 

 

“Uma questão que é muito difícil pra quem fica na recepção é a questão das 

receitas. O paciente chega aqui no final da tarde pra renovar a receita, vai na 
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farmácia, a receita não vale mais e ele quer porque quer a receita que já faz 3 dias 

que a receita venceu e ele está sem o remédio faz uma semana, às vezes faz uma 

semana, um mês que a receita está vencida e ele não vem renovar a receita e está 

sem a medicação e ele quer o remédio naquela hora, às vezes não tem médico na 

unidade, às vezes quer um remédio que a enfermeira não pode assinar, aí é meio 

transtorno, complicado, acaba assim sendo desumano, mas não por conta nossa, 

porque é responsabilidade do paciente também. Eu acho que o mais pesado são as 

receitas de controlado também” (recepcionista). 

“Quando uma mãe chega com uma criança e a gente não consegue atender o que 

aquela mãe quer, exemplo a mãe chega com uma criança com febre e a gente não 

consegue dar o atendimento” (auxiliar de enfermagem). 

 

“Eu não tenho muita vivência porque a recepção é a porta de entrada do serviço, 

então eu não tenho ficado muito na recepção, eu acho que aqui o atendimento é até 

humanizado demais porque tudo mundo faz tudo que pode. Agora um exemplo de 

desumanizado pra mim é quando a pessoa quer expor o problema dela, por 

exemplo, no acolhimento e nós não temos local pra isso, isso acontecia 

anteriormente e agora também devido à reforma, pois não tenho espaço pra isso, 

porque acho que esse tipo de coisa qualquer uma de nós auxiliares pode fazer, você 

sentar ver qual a necessidade do paciente e direcionar o caso dele, qualquer um tem 

capacidade. As pessoas que é da enfermagem que estão acostumadas a trabalhar 

nesse sistema de serviço, acho que qualquer um sabe direcionar, sabe resolver, 

cada um tem sua forma de resolver, acho que o paciente precisava ter um lugar 

mais restrito pra ele poder conversar, por exemplo, quando ele chega no balcão 

quando foi sua última menstruação, quando não sei o quê, acho isso muito 

desumano, porque é muito chato você perguntar e ter dez atrás de você, “ah eu vim 

porque estou com atraso”, então vou pegar sua pasta, vou por lá e alguém vai 

conversar com você (auxiliar de enfermagem). 
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Quadro 18 - Não ter a privacidade necessária no atendimento ao paciente 

 

“Desumanizado é você tratar os adolescentes pelo tamanho deles como um adulto” 

(dentista). 

 

“O adolescente, pela própria característica dele, eles tem vergonha de tudo, tudo, 

tudo, por exemplo, lá na odonto, estou pensando sempre lá na odonto, as cadeiras, 

por exemplo, a clínica ter três cadeiras lá dentro eu acho que não é uma coisa legal 

para o adolescente, ele se envergonha de ver o outro lá abrir a boca, lá o idoso que 

tira uma prótese que seja dá até pra estender eu acho que é um momento de ficar 

sozinho, eu acho que três cadeiras fica indelicado, o idoso que tira a prótese o 

adolescente que vê o outro lá, a criança que chora o adolescente que está ansioso, 

está nervoso, enfim, ali tudo junto. Eu fiquei num grupo complicado que é difícil 

qualificar humanização e não humanização” (ACD). 

 

 

Quadro 19 - Não ouvir o paciente 

 

“Desumanizado é a falta de ouvir o desejo principal do paciente. Precisamos diminuir 

o número de consultas desnecessárias e ouvir o problema principal: o que aquela 

mulher quer e ajudar”  (ginecologista). 

 

“No geral não. Já teve ocorrências. A paciente chegar e não ouvir o que ela quer. 

Ela só queria falar e a resposta já foi não tem consulta. Não ouviu mesmo” (ACS). 

 

“Ter pouco contato com o adolescente” (dentista). 
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Quadro 20 - Não ter responsabilização pelo paciente 

 

“Acho que assim a pessoa separar o paciente por equipe, a pessoa poderia resolver 

mais ela não resolve passa pra frente, pede pro paciente procurar alguém da sua 

equipe, coisa que ela poderia resolver” (auxiliar de enfermagem). 

 

“Quando o paciente passa em acolhimento, porque ai é um atendimento rápido e 

nesse atendimento rápido só vê o hoje o agora, não vê mais nada e às vezes o 

negócio está mais profundo, principalmente o paciente hipertenso, o hipertenso não 

começa com uma hipertensão hoje” (auxiliar de enfermagem). 

 

“Atender humanizadamente envolve o querer de cada um. Tem gente que não quer. 

Quer tratar a doença e se livrar. Vai da índole do profissional. O ser humano é difícil. 

O parto humanizado me ensinou muito: o marido do lado, a mãe do lado” 

(ginecologista). 

“Não é da gente para os usuários. É entre os profissionais. Tudo que é da cintura 

pra baixo vai pra GO. Às vezes não é da GO, é uma hemorróida, por exemplo, 

mandam pra GO. A gente chama o clínico para o atendimento” (auxiliar de 

enfermagem). 

 

 

Quadro 21 - Não viabilizar a integralidade no atendimento 

 

“Falta uma assistência integral. Aqui a gente presta mais atendimento ao tratamento 

e prevenção e não à parte psicológica da mulher. A saúde mental não tem espaço 

para tanto problema. Multiparidade, dificuldades financeiras, desemprego: problema 

que levam à doença da mente. Não tem apoio nessa área. Precisaria mais 

psicólogos ou pessoas capacitadas para acolher semanalmente. A adesão é baixa, 

quando procuram não conseguem. Falta de vagas é um problema, não só da parte 

psicológica, mas também da assistência”  (ginecologista). 
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“A realidade é o paciente que quer o médico sempre. Há doenças e doenças. O 

paciente não quer saber se pode esperar 30 ou 40 dias. Você acolhe e acaba 

acolhendo a parte psicológica também” (ginecologista). 

 

 

Quadro 22 - Falhas na rede com outros serviços 

 

“Desumanizado é a demora nas marcações de consultas, se tivesse um prazo, ex.: 

até 2 meses para marcar uma consulta com especialista, se deixar a Deus dará a 

credibilidade no serviço público é perdida” (pediatra). 

 

“Se você for ver não tem referência. Ex: se o paciente precisar fazer uma biópsia de 

próstata, não tem para onde encaminhar. Quem tem dinheiro paga R$800,00 a 

R$1.000,00 para fazer, e quem não têm?”  (pediatra). 

“Demora nas mamografias Estão um lixo as mamografias.” (ginecologista). 

 

“Dificuldade quando a gestante procura a UBS quando a queixa não é de UBS: dor, 

sangramento, que caiu ... ” (auxiliar de enfermagem). 
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Anexo 6: Fotos da Oficina de Humanização 
 

  

Painel da Oficina de Humanização 
Narrativas de aprendizados da Oficina de 

Humanização 

  
Narrativas de aprendizados da Oficina de 

Humanização 
Narrativas de aprendizados da Oficina de 

Humanização 
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