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RESUMO 

 
Com a implantação do Programa Saúde da Família, a visita domiciliária vem ganhando força 
nesta última década, apesar de ser uma atividade desenvolvida na área de Saúde Pública desde 
o início do século. O presente estudo tem como objetivo compreender percepções do usuário 
sobre a visita domiciliária como componente do Programa Saúde da Família, referente às 
dimensões: cuidado, humanização e integralidade. Trata-se de um estudo exploratório, de 
natureza qualitativa. Fundamentado na fenomenologia hermenêutica, inserindo-se na vertente 
crítico interpretativa dado investigar o fenômeno em estudo contrastando-o com a 
materialidade a que se relaciona, buscando apontar elementos para sua transformação. Para 
tanto, foram realizadas 21 entrevistas em profundidade com usuários que recebiam visita 
domiciliária e residiam nas áreas pertencentes às seis Secretarias Executivas Regionais de 
Saúde no Município de Fortaleza. As entrevistas gravadas e transcritas constituíram a base 
empírica do estudo. A análise dos depoimentos de cada informante evidenciou três eixos 
temáticos centrais: 1) Aspectos Relacionais da Visita Domiciliária: percepções dos usuários 
quanto aos aspectos relacionados à humanização do cuidado e integralidade da assistência 
durante a visita das equipes. Esse eixo foi dividido em três dimensões: percepção da relação 
profissional usuário, humanização do cuidado, o sentido da integralidade. O segundo eixo 2) 
Características da Visita, enfoca características da visita em relação à prioridade e 
operacionalização da mesma. Emergiram nesse eixo duas dimensões: freqüência/duração e 
seleção dos atendimentos. O terceiro e último eixo temático-Vinculação com o Serviço, 
levanta questões relacionadas com o serviço, enfocando aspectos funcionais e de integração 
da atenção com outros serviços, e desdobrando-se em três dimensões: funcionamento da 
unidade, equidade e integração da atenção. As considerações finais deste trabalho apontam 
como caminho para mudanças no paradigma da assistência domiciliária, a prática em saúde 
baseada na aproximação, conversação e negociação constante, entre profissionais, usuários e 
comunidade. 
 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Visita Domiciliária. Humanização do Cuidado. Relação Profissional-
Usuário. 
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ABSTRACT 
 
Although a public health practice since the early 20th century, home visits by health care 
teams from the newly implanted family health program have become increasingly popular 
over the past decade. The present study looks into users’ perceptions of home visits within the 
context of the family health program with respect to completeness and humanization of care. 
The study was explorative and qualitative. Based on hermeneutic phenomenology and within 
a critical-interpretive perspective, the study contrasts the phenomenon under investigation 
with its own materiality in search of transforming elements. To this end 21 interviews were 
carried out in depth with users receiving home visits by family health teams within the six 
administrative health districts of Fortaleza. The empirical evidence of the study consisted of 
taped and transcribed interviews. An analysis of the interviews revealed the existence of three 
core themes: 1) Health professional/user relationships, i.e. users’ perceptions of completeness 
and humanization of care during visits. This theme was divided into three items: perception of 
health professional/user relationships, humanization of care and the meaning of completeness; 
2) Characterization of visits, with emphasis on priorities and operationalization. The theme 
was divided into two items: frequency/duration of visits and patient selection; and 3) 
User/health facility association, with focus on health facility management and integration with 
other services, divided into three items: health facility management, equity and integration of 
care. In conclusion, the study suggests that home visiting practices may be improved by 
enhancing the aspects of closeness, conversation and constant negotiation between 
professionals, users and the community. 
 
 
KEY WORDS: Home Visit. Humanized Care. Health Professional/User Relationship. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
O interesse por essa pesquisa partiu da vivência da autora na estratégia de Saúde 

da Família como enfermeira do Programa Saúde da Família (1994-2000) e, nos últimos anos, 

na preceptoria da Residência de Saúde da Família da Escola de Saúde Pública do Ceará e da 

Universidade Federal do Ceará. Chamou atenção o fato de muitas visitas realizadas se darem 

sem planejamento e sistematização adequada, pois a relação profissional paciente não raro 

acontecia de forma distante, com pouca ou nenhuma interação. A visita, na maioria das vezes, 

se resumia apenas ao cumprimento de atividades programáticas, com idas de profissionais ao 

domicílio, determinada pelo programa e cobrada como produtividade profissional ao final do 

mês, comprometendo a operacionalização, eficácia e o sentido da mesma. 

Na conjuntura atual da Política de Saúde Brasileira, o Programa Saúde da Família 

vem desempenhado papel estratégico para a construção e consolidação do Sistema Único de 

Saúde (SUS). A expansão do PSF tem favorecido a eqüidade e universalidade da assistência – 

uma vez que as equipes têm sido implantadas, prioritariamente, em comunidades antes 

restritas quanto ao acesso aos serviços de saúde. Entretanto, não se pode admitir, só pelas 

estatísticas, que a integralidade das ações deixou de ser um problema na prestação da atenção. 

O Programa Saúde da Família foi iniciado no Brasil em junho de 1991, com a 

implantação do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). Em janeiro de 1994, 

foram formadas as primeiras equipes compostas por médicos, enfermeiros e agentes 

comunitários de saúde. O Ceará foi o primeiro Estado a implantar o Programa Saúde da 

Família e o Programa de Agentes Comunitários de saúde. 

Já no Município de Fortaleza, a implantação se deu anos mais tarde, mais 

precisamente em 1999 e vem em constante processo de expansão. O município tem apenas 

14% da população assistida pelo PSF. Das 102 equipes da Capital 95 estão funcionando. O 

Ministério preconiza uma equipe para cada 3,5 mil habitantes; Fortaleza (que tem cerca de 2,2 

milhões de moradores) deveria ter 629 equipes atendendo à população. Seu déficit é de 534 

equipes. 

No primeiro semestre do ano corrente foi realizado um grande concurso no 

Município de Fortaleza para preenchimento de vagas para equipes do PSF. O Município 

espera com isso amenizar a carência atual de equipes de profissionais médicos e enfermeiros. 

Encontra-se em processo de contratação 300 novas equipes recém aprovadas, e o 

preenchimento se dará conforme a necessidade de equipes nas Unidades Básicas de Saúde da 
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Família (UBASF) existentes. A perspectiva é que novas unidades de saúde sejam construídas 

para atender a demanda reprimida existente no município. 

A escolha pela realização da pesquisa no Município de Fortaleza deve-se a 

insuficiência no processo de estruturação do Programa Saúde da Família observada 

principalmente nos municípios de grande porte ou com mais de 100 mil habitantes. Esta 

realidade atualmente representa o nó crítico da atenção básica de saúde e as perspectivas de 

expansão que tornam estratégico avaliar, neste momento, as práticas profissionais em curso. 

A Visita Domiciliária1 considerada prática bastante difundida retorna no Programa 

Saúde da Família como estratégia de intervenção em saúde capaz de reorientar a assistência 

numa perspectiva de valoração dos aspectos de promoção de saúde, prevenção de agravos e 

doenças. O cuidado dispensado à saúde no domicílio propicia à equipe de saúde da família, a 

inserção no cotidiano do cliente; identificando demandas e potencialidades da família, em um 

clima de parceria terapêutica. Para isso, concorrem fatores como: a humanização do cuidado, 

integralidade da assistência; além do resgate nas formas de cuidar calcada nas necessidades 

do indivíduo e comunidade.  

A visita pode ser entendida como atendimento realizado por profissional ou 

equipe de saúde na residência do usuário, com objetivo de avaliar as necessidades deste, de 

seus familiares e do ambiente onde vive para estabelecer um plano assistencial voltado à 

recuperação e ou reabilitação. As visitas são realizadas levando-se em consideração a 

necessidade do cliente e a disponibilidade do serviço. São realizadas orientações às pessoas 

responsáveis pela continuidade do cuidado no domicílio (FABRÍCIO et al, 2004).  

Como estratégia de assistência do Programa Saúde da Família (PSF) as visitas são 

atividades preconizadas pelo Ministério da Saúde, e quando realizadas, entram mensalmente 

no Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB). De acordo com levantamento histórico 

dos dados do Sistema de Informação de Atenção Básica referente às visitas realizadas pelos 

profissionais da equipe nos períodos de janeiro/1999 a agosto/2005, podemos observar que, 

neste período, todo o Território Nacional apresentou um total de 1.544.955.737 visitas. A 

região Nordeste ultrapassou as demais regiões, obtendo neste período o total de 740.853.995, 

representando, portanto, 47.9% do total realizado no Brasil. O Estado do Ceará totalizou 

119.453.676 (7,73%) de todo o Território Nacional, ocupando o segundo lugar, perdendo 

apenas para o Estado da Bahia, que ocupa a liderança nacional, representando 11,4% do total 

de visitas realizadas. Em relação ao Município de Fortaleza, os dados referentes ao mesmo 
                                                           
1 Visita Domiciliária e Visita Domiciliar; são termos distintos que, no âmbito deste estudo, encontram-se 
discutidos adiante. (ver a respeito item 2.1 Aspectos Históricos da Visita domiciliária). 
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período totalizaram 13.519.097 visitas, representando 11.3% do total realizado no Estado. 

Podemos observar, ainda, uma pequena alteração, ou seja, discreto aumento referente aos 

anos de 1999 a 2001, contudo, de 2002 a agosto de 2005 estes números vem decrescendo 

sucessivamente. (BRASIL, 2005b). 

Face a essa realidade, percebemos por meio dos indicadores quantitativos da visita 

domiciliária, que esta é uma intervenção produzida periodicamente por estes profissionais. 

Contudo, a despeito da sua importância, os indicadores quantitativos não permitem o 

monitoramento e o acompanhamento da operacionalização da Visita Domiciliária no 

Programa Saúde da Família. A busca por informação qualitativa permite maior 

aprofundamento na subjetividade dos atores envolvidos, por meio da relação entre serviço, 

profissional e família. Para tanto, faz-se necessárias análises qualitativas do PSF, 

particularmente quanto às práticas de saúde e aos processos de trabalho cotidianos. Por ora 

ficam alguns questionamentos, dentre eles, se a visita domiciliária realizada pelas equipes está 

efetivamente contribuindo para que as famílias assistidas possam ter acesso a uma vida mais 

saudável e de melhor qualidade. 

De acordo com Paim (1999), “modelo assistencial” consiste na organização das 

ações para a intervenção no processo saúde-doença, articulando os recursos físicos, 

tecnológicos e humanos, para enfrentar e resolver os problemas de saúde em uma 

coletividade. Podem existir modelos que desenvolvam exclusivamente intervenções de 

natureza médico-curativa e outros que incorporem ações de promoção e prevenção; e ainda 

outros que suportem serviços que simplesmente atendem às demandas, aguardando os casos 

que chegam espontaneamente e aqueles que atuem ativamente sobre os usuários, 

independentemente de sua demanda. No caso da visita, os recursos principalmente os 

humanos, são levados até o domicílio, de acordo com o enfoque desejado, ou seja, prevenção, 

promoção cura e reabilitação. Essa possibilidade de adentrar no mundo real do sujeito 

favorece ao profissional da equipe ir além do atendimento da demanda, mas principalmente 

dispor de conduta de interação, troca, respeito e valorização na subjetividade e a necessidade 

do outro.     

O discurso da integralidade e humanização assume papel de destaque na 

reorientação do modelo assistencial do Sistema Único de Saúde (SUS). A relevância da visita 

nesse processo é porque esta dispõe de condições propícias a mudança de paradigma, como o 

modelo hegemônico, centrada na doença, além da postura profissional de indiferença e de 

pouca interação com o usuário. A superação desse modelo requer dos profissionais de saúde a 

construção de um pensar e um fazer sustentado na produção social do processo saúde-doença. 
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Como modelo assistencial desejado, a visita aponta para a humanização e a integralidade da 

assistência como forma de cuidar voltada à necessidade do indivíduo e comunidade.  

Dentre as inúmeras vantagens da visita pode ser levada em consideração a 

satisfação do usuário e de seus familiares ao ter seu tratamento realizado em seu lar. Portanto 

em vista a relevância da visita domiciliária como modalidade assistencial muito utilizada pelo 

Programa Saúde da Família (PSF), capaz de contribuir para essa nova proposta de 

atendimento integral e humanizado, este estudo tem como objetivo compreender as práticas 

da visita domiciliária no contexto do PSF e a assimilação do princípio da integralidade e 

humanização existente, ou seja, identificar na perspectiva dos usuários como a relação 

acontece durante o processo de trabalho. 
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2 CONTEXTO TEÓRICO 

 

2.1 Aspectos Históricos da Visita Domiciliária 

 
O motivo de usar o termo “domiciliário” e não domiciliar, como é normalmente 

encontrado, está relacionado ao próprio significado da palavra. Domiciliário, relativo a: 

“domicílios; feito no domicílio”. Já domiciliar se refere a: “dar domicílios a; recolher em 

domicílio; fixar domicílio e residência”. (FERREIRA, 1999, p. 489). 

A Visita Domiciliária é uma prática realizada desde os primórdios dos tempos. No 

Velho Testamento há citações reportando-se a essa atividade. 

 
Por volta do século XVII, São Francisco Sales fundou a ordem de Virgem Maria 
que era uma congregação de mulheres destinadas a visitar a casa de doentes 
diariamente para desenvolver atividades de higiene, auxílio, alimentação e 
vestuário. (DUARTE; DIOGO, 2000, p. 9). 
 

Segundo Mazza (1994) começaram a surgir naquela época alguns documentos que 

relatam sobre a elaboração do primeiro manual das filhas de Caridade. No século XVIII, a 

literatura cita que médicos vinham desenvolvendo essa prática com muita ênfase, quando, no 

final desse século, aparecem os primeiros hospitais modernos e com eles foi intensificada a 

prática da hospitalização, acontecendo um decréscimo da prática da visita domiciliária. Assim 

como Mazza (1994), outros autores fazem alusão a este aspecto da visita, que são práticas 

antigas, realizadas no campo da saúde. Vejamos o comentário de Foucault sobre essa questão: 

 
As Visitas Domiciliárias não são práticas recentes no campo da saúde. Na verdade, 
têm-se construído uma característica da medicina por centenas de ano, 
especialmente antes do aparecimento dos grandes hospitais e ambulatórios, como 
os conhecemos modernamente, no final do século XVIII na Europa. (FOUCAULT, 
1979, p. 108). 
 

Oliveira e Berger (1996) relatam que, na Inglaterra, a visita domiciliária é uma 

prática muito utilizada: cerca de 20% das consultas médicas são atualmente realizadas fora 

dos consultórios, geralmente nas casas dos pacientes. Nesse país, o sistema de visita 

domiciliária já é bem antigo e incorporado à prática de seus médicos generalistas. 

A prestação de cuidados no domicílio não tem sido uma prática comum nas 

instituições de saúde pública e privada brasileira. Entretanto no início do século, a atividade 

prioritária no combate às epidemias que assolavam os grandes centros, eram as visitas 
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domiciliárias. A partir de então passa a ser reconhecida à necessidade de formação de 

profissionais para este exercício. No entanto, esta formação foi direcionada à prestação do 

cuidado para o “doente” ou para os “fatores de risco” de determinados agravos e não para a 

família como grupo social. (OLIVEIRA; BERGER, 1996, p. 69). 

No Brasil, este exercício aflorou no início do século XX (por volta de 1919) com 

a criação do serviço de Enfermeiras Visitadoras no Rio de Janeiro. Esse serviço destinava-se a 

atender pessoas com tuberculose e realizar assistência materno-infantil. Segundo registros 

históricos, tais serviços sempre tiveram uma preocupação de desenvolver ações de promoção 

à saúde e prevenção de doenças. (MAZZA, 1994). 

Ainda no século XX, com o desenvolvimento da tecnologia, “a possibilidade de 

investigação diagnóstica e a evolução dos cuidados terapêuticos fizeram com que os hospitais 

tomassem vulto, deixando a assistência domiciliária em segundo plano”. (CAPRA, 1982, p. 

123). Foi criado um modelo hospitalocêntrico na maneira de atender os doentes, sendo que 

todo o sistema de saúde estava atrelado ao hospital. 

De acordo com a Mazza (1994), no ano de 1920, foi introduzido na Escola de 

Enfermagem da Cruz Vermelha um curso de visitadoras sanitárias. Neste mesmo ano foi 

criado o serviço de visitadoras como parte do Serviço de Profilaxia da Tuberculose. Tal 

iniciativa marca a inclusão da visita domiciliária como atividade de saúde pública, uma vez 

que o serviço referido fazia parte do Departamento Nacional de Saúde Pública, órgão 

pertencente ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores, criado pelo Decreto-lei de 2 de 

janeiro de 1920. 

Em 1942, foi criada a Fundação Serviço Especial de Saúde Pública (FSESP) com 

o objetivo de promover o saneamento de áreas afetadas por agentes da febre amarela, malária, 

filariose, na região Amazônica e Vale do Rio Doce, atendendo a esforço de guerra, para 

extração de matéria-prima necessária à fabricação de instrumental bélico. 

Concomitantemente, prestava assistência à saúde da população que se deslocava para a 

Amazônia a fim de explorar a borracha. Estes serviços foram expandidos para os estados do 

Norte, Nordeste e Centro sul, principalmente região do Vale do Rio Doce. (MAZZA, 1994). 

Na Fundação SESP, as visitas eram executadas por pessoas de nível médio, preparado pela 

própria Fundação como visitadoras sanitárias. Sua função era prestar assistência interna no 

centro de Saúde e, externa, nos domicílios, às gestantes/ mães, crianças e doentes de moléstias 

contagiosas sob supervisão de enfermeiras. 

Para Mazza (1994), a visita domiciliária constitui atividade de assistência à saúde 

exercida junto ao indivíduo, à família e à comunidade. A literatura sugere que algumas etapas 
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são necessárias para seguir uma metodologia, tais como: identificação do cliente, priorização 

das visitas, definição dos objetivos, planejamento, recursos necessários, planos terapêuticos, 

avaliação, tempo e horário da visita, definição do responsável pela visita, registro, entre 

outros. 

De acordo com Mazza (1994), os objetivos dessa atividade podem ser sintetizados 

como: prestação de cuidados no domicílio quando forem convenientes para o paciente, família 

e serviço de saúde; orientação e educação a um ou mais membros da família para prestação de 

cuidados no domicílio; supervisão dos cuidados delegados à família, orientações à família em 

assuntos de higiene em geral, quando o ambiente do serviço de saúde não for o mais indicado; 

coleta de informações sobre as condições sócio-sanitárias da família, por meio de entrevista e 

observação; determinação do estresse sobre a família; identificação de comportamento ou 

condutas destrutivas como resposta ao estresse; identificar à presença dos fatores de risco e 

adoecimento; e observação do grau de autocuidado da família. 

A visita domiciliária apresenta algumas vantagens e desvantagens na sua 

execução, as quais merecem ser relatadas: o profissional leva in loco os conhecimentos; 

“torna mais fácil planejar as ações de acordo com condições observadas no domicílio; 

possibilita o vínculo do profissional de saúde com o grupo familiar; proporciona maior 

liberdade para expor os mais variados problemas”, com tempo maior do que no nas 

dependências do serviço de saúde. Quanto às desvantagens, podemos listar “o custo, um gasto 

de tempo maior, pequeno rendimento em relação a outros métodos por gastar muito tempo, 

bem como o horário de trabalho interferindo nos afazeres domésticos”. (KAWAMOTO; 

SANTOS; MATTOS, 1995, p. 36). 

Oliveira e Berger (1996), em relação ao custo dessa atividade, consideram que, 

embora seus custos possam, pela natureza da mesma, ser considerados onerosos, ela é um 

instrumento fundamental na educação para a saúde da população, além de propiciar a 

equidade e a melhoria da qualidade da atenção. 

 

2.2 A Visita Domiciliária no Contexto da Reorganização das Práticas de 

Atenção Básica em Saúde 

 
A implementação da proposta da atenção básica, que orienta a reorganização da 

lógica assistencial do Sistema Único de Saúde (SUS), teve início em 1994, com a 

operacionalização do Programa Saúde da Família (PSF), incorporando a experiência anterior 
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do Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS). O objetivo do PSF, segundo Merhy e 

Franco (2000, p. 145), refere-se à: 

 
Reorganização da prática assistencial em novas bases e critérios, em substituição ao 
modelo tradicional de assistência, orientado para a cura de doenças no hospital. A 
atenção está centrada na família, entendida e percebida a partir do seu ambiente 
físico e social, o que vem possibilitando as equipes da família uma compreensão 
ampliada do processo saúde/doença e da necessidade de intervenções que vão além 
de práticas curativas. 
 

A equipe do PSF é constituída por um médico, um enfermeiro, um auxiliar de 

enfermagem e de quatro a seis agentes comunitários de saúde. Outros profissionais a exemplo 

de dentistas, assistentes sociais e psicólogos, poderão ser incorporados às equipes ou formar 

grupos, de acordo as necessidades e possibilidades locais. 

Cada equipe se responsabiliza pelo acompanhamento das famílias de uma 

determinada área, e estas passam a ter co-responsabilidade no cuidado à saúde. A atuação das 

equipes ocorre principalmente nas unidades básicas de saúde, nas residências e na 

mobilização da comunidade, caracterizando-se: como porta de entrada de um sistema 

hierarquizado e regionalizado de saúde; por ter território definido, com uma população 

delimitada, sob a sua responsabilidade; por intervir sobre os fatores de risco aos quais a 

comunidade está exposta; por prestar assistência integral, permanente e de qualidade; por 

realizar atividades de educação e promoção da saúde. 

No QUADRO 1 a seguir estão listadas as principais atribuições das equipes de 

Saúde da Família, segundo o Ministério da Saúde. 

 

• Conhecer a realidade das famílias (socioeconômica, psicológica, cultural, 
demográfica e epidemiológica); 

• Identificar problemas de saúde e situações de risco; 
• Elaborar planos locais de saúde; 
• Valorizar o vínculo, a continuidade e a relação de confiança; 
• Executar ações de vigilância epidemiológica, ambiental e sanitária; 
• Desenvolver ações voltadas para o controle da hanseníase, tuberculose, DST/ Aids, 

doenças crônicas, ligadas ao trabalho e ao meio ambiente; 
• Resolver a maior parte dos problemas e garantir referência; 
• Prestar assistência integral e promover a saúde através da educação para saúde; 
• Desenvolver a auto-estima, o apóio mútuo, o autocuidado, a troca de experiências; 
• Promover ações intersetoriais e parcerias com organizações para a melhoria da 

qualidade de vida e do meio ambiente; 
• Incentivar a formação e a participação nos conselhos de saúde. 

 
Quadro 1 - Atribuições das equipes de saúde da família segundo o Ministério da Saúde 
Fonte: Brasil (2000, p. 15). 
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A visita domiciliária inseriu-se nas atividades programáticas do Ministério da 

Saúde antes mesmo da implantação do PSF, conforme nos mostra a Portaria nº. 304, de 2 de 

julho de 1992, que determina visita domiciliária por profissional de nível médio ou superior: 

 
“Atividades Comunitárias”, especialmente na área de referência do serviço de 
saúde. Recursos humanos das atividades acima mencionadas, as seguintes poderão 
ser executadas por profissionais de nível médio, com supervisão de profissional 
especializado de nível superior. (CENTRO..., 2006). 

 

O Ministério acrescenta capítulo e artigo à lei nº. 8.080, de 19 de setembro de 

1990, que: “dispõem sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento de serviços correspondentes e dá outras providências, 

regulamentando a assistência domiciliar no Sistema Único de Saúde”. (CENTRO..., 2006). 

 

De acordo com a lei acima acrescida do capítulo VI e do art. 19. -1: 

 
São estabelecidos, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o atendimento domiciliar 
e a internação domiciliar. De acordo com os incisos do art. 19-1 temos: 1º Na 
modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares incluem-se, 
principalmente, os procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, 
psicológicos e de assistência social, entre outros necessários ao cuidado integral dos 
pacientes em seu domicílio. (CENTRO..., 2006). 

 

Elemento central do Programa Saúde da Família, a visita domiciliária não inclui 

consultas no domicílio; isso só acontece quando é estritamente necessário, sendo realizada 

pelo médico ou pelo enfermeiro, de acordo com a situação do doente. (BRASIL, 2000). 

A visita domiciliária é realizada cotidianamente pelo agente comunitário de saúde 

de garante o vínculo o acesso ao contexto familiar e social. O resultado de cada visita é 

repassado à equipe, fazendo com que o encaminhamento de cada caso seja coerente com essa 

realidade. A visita também tem por finalidade “monitorar a situação de saúde das famílias, 

principalmente daqueles que enfrentam qualquer situação de risco bem como atender às 

pessoas doentes que estão acamadas ou tem qualquer ordem de dificuldade para se locomover 

até a unidade de saúde”. (BRASIL, 2000, p. 43). A estratégia saúde da família deve agendar 

as visitas segundo uma programação semanal da unidade, priorizando situações e grupos de 

riscos e as solicitações dos agentes de saúde. O trabalho dos agentes de saúde racionaliza o 

uso dessa modalidade de atenção. 

Ao se referir à visita domiciliária, o Ministério agrega o componente internação 

domiciliar não como um substituto da internação hospitalar tradicional, e sim, como um 
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recurso empregado com o intuito de humanizar e garantir maior qualidade e conforto ao 

paciente. (BRASIL, 1996). Em acréscimo, destaca que a internação domiciliar só é indicada 

quando as condições clínicas e familiares do cliente são favoráveis. 

Dentre as atividades realizadas pela estratégia Saúde da Família, a Visita 

Domiciliária se destaca como intervenção capaz de promover ações de prevenção, promoção, 

cura e reabilitação dos indivíduos no seu contexto familiar já que esta prática permite uma 

maior aproximação dos profissionais com a realidade dos indivíduos. Conforme afirma 

Mendes e Donato (2003, p. 40): 

 
A aproximação do território pelas equipes do PSF, de tal forma que se torna 
possível conhecer as condições em que os indivíduos moram, vivem, trabalham, 
adoecem e amam a depender do segmento social em que se situam. Esse conhecer 
implica assumir o compromisso de responsabilidade pelos indivíduos e pelos 
espaços onde esses indivíduos se relacionam. 
 

Portanto, quando se trata da prática de saúde, esta se refere ao procedimento que é 

realizado no domicílio. Quando o profissional do PSF vai ao domicílio do indivíduo, 

pressupõe-se que há um objetivo, um fim. Espera-se que este profissional, antes de se deslocar 

até lá, tenha realizado junto à equipe um diagnóstico situacional das condições da família; ou 

seja, tenha a noção do tipo de modalidade de atenção que será utilizada; de promoção, 

prevenção ou reabilitação; o profissional deve estar preparado para identificar situações de 

risco em que a família o indivíduo e a comunidade podem estar expostos. Portanto a família 

deve ser avisada com antecedência da ida dos profissionais já que a mesma precisará recebê-

lo em seu domicílio para que o profissional que a realiza possa adentrá-lo e lá realizar 

procedimentos necessários, nesta prática de intervenção, preconizados pelo PSF. 

Há algumas dificuldades na visita domiciliária. Quando esta passa a ser 

compulsória, apresenta alguns aspectos negativos como, por exemplo, comprometer a 

otimização dos recursos disponíveis para assistência à saúde, pelo Programa, principalmente 

de seus recursos humano. Franco e Merhy (2000) não recomendam que profissionais façam 

visitas domiciliárias sem que haja uma indicação explícita para elas, à exceção dos 

trabalhadores que têm a função específica da vigilância à saúde, como, por exemplo, os 

agentes comunitários de saúde que devem percorrer o território insistentemente. Pode-se, no 

entanto, considerar uma diretriz pouco eficiente à visitação de médicos e enfermeiros, por 

exemplo, sem que ele mesmo saiba o que vai fazer em determinado domicílio. De acordo com 

os autores, outro problema relativo à visita compulsória diz respeito ao fato de que isso pode 
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significar excessiva intromissão no cotidiano das pessoas, limitando a privacidade e a 

liberdade. 

A equipe do PSF realiza visitas programadas segundo critérios epidemiológicos e 

quando solicitados. Mas será que a finalidade não vai mais além de realizar visitas 

programadas com enfoques epidemiológicos? Profissionais utilizam a visita domiciliária 

apenas como a finalidade de monitorar a situação de saúde das famílias. Não seria mais 

valioso ampliar o espectro associando este componente à proposta de implantação dos 

princípios da integralidade e humanização durante o atendimento em saúde e fazer valer o 

enfoque da relação profissional paciente voltada para a troca, o respeito e a valorização. 

 

2.3 Integralidade segundo as Perspectivas do SUS 

 
O movimento da Reforma Sanitária trouxe muitas mudanças ao sistema de saúde 

brasileiro. A partir da década de 1980, graças aos movimentos populares liderados por 

intelectuais, artistas, dentre outros, trouxe como questão central à busca por reformulações 

jurídicas legais para a reorganização do novo sistema de saúde pública. 

De acordo com Mattos (2001), a Constituição de 1988 tornou-se conhecida como a 

“Constituição cidadã” e tinha como característica o reconhecimento dos direitos de cidadania. 

A saúde passa a ser reconhecida como direito de todos e dever do Estado. No Texto 

Constitucional, fica o Estado responsável pela tarefa de garantir saúde para todos, instituindo 

políticas sociais e econômicas que se responsabilizem pela “redução dos riscos de doenças e 

de outros agravos, de forma a permitir o acesso vertical e igualitário às ações e serviços para 

sua promoção, proteção e recuperação”. (MATTOS, 2001, p. 39). 

A saúde no Brasil tem passado por várias mudanças desde os anos 1980, no 

entanto, um dos grandes desafios atuais é de analisar e implementar o princípio da 

integralidade na Saúde Pública do Brasil. Este princípio consagrado pela constituição de 

1998, se devidamente cumprido pode garantir a qualidade da atenção à saúde. (CAMPOS, 

2003). 

Durante esses anos, a integralidade em saúde vem sendo colocada como questão 

nas políticas governamentais, em programas de intervenção e em todo discurso do movimento 

sanitário. De acordo com Schraiber (1999), inicialmente a integralidade foi pensada em 

termos de uma articulação entre aparatos institucional prestadores de serviços, como a 

integração entre os setores público e privado na produção dos cuidados de assistência médica, 
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ou entre os sub-setores de saúde pública e de medicina previdenciária, no interior do próprio 

setor público de serviços. Depois, foi pensada como um problema de gerência dos serviços. 

De qualquer modo, a integralidade em saúde esteve sempre explicitada como intenção e 

necessidade da ação pública, isto é, as intervenções que consolidariam o Sistema Único de 

Saúde Brasileiro. 

Schraiber (1999, p. 18) dá passos mais largos sobre “desafios” da integralidade ao 

defender que: 

 
O desafio da integralidade é grande não apenas como questão institucional ou 
política, mas como desafio cultural, para romper com formas cristalizadas de se 
entenderem e realizarem ações técnicas e que conformam padrões de intervenção 
médica ou em saúde já tornados tradição. 
 

A reflexão de Schraiber (1999) incide em três grandes conjuntos de sentidos do 

princípio de integralidade. O primeiro conjunto se refere aos atributos das práticas dos 

profissionais de saúde, sendo valores ligados ao que se pode considerar uma boa prática, 

independentemente de ela se dar no sentido âmbito do SUS. O segundo conjunto refere-se à 

organização dos serviços e o terceiro aplica-se às respostas governamentais aos problemas de 

saúde. 

Schraiber (1999) considera traços de semelhança e ligação em torno desses 

sentidos. Quer tomemos a integralidade como princípio orientador das práticas, quer como 

princípio orientador da organização do trabalho, quer como organização das políticas. Para 

todas as considerações acima, a autora sugere a recusa ao reducionismo e a objetivação do 

sujeito e afirma abertura para o diálogo. 

Abrir-se para o diálogo é permitir amplo reconhecimento e maior interação do 

profissional com os indivíduos e a comunidade, incluindo suas crenças, hábitos e papéis, e as 

condições objetivas em que vivem. A Estratégia Saúde da Família através da visita 

domiciliária deve visar a melhoria do processo relacional por intermédio da relação de 

vínculo, através da ida do profissional ao território e o envolvimento desse com a comunidade 

em seu entorno social. 

De acordo com Briceño-Leon (2005), em um modelo dialógico e participativo, 

todos, profissionais e usuários, atuam como iguais, ainda que com papéis diferenciados. 

Concordamos com o autor Briceño-Leon (2005) que esse modelo dialógico e aberto propõe 

atuação mais conjunta em busca do mesmo objetivo, apesar de todo diferencial nos papéis, 

mas cuja finalidade compreende a melhoria da qualidade de vida e satisfação da comunidade. 
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Mattos (2001, p. 41) defende que integralidade não é apenas uma diretriz do SUS: 

“é uma bandeira de luta, parte de uma imagem-objeto, enunciado de certas características do 

sistema de saúde, de suas instituições e práticas consideradas desejáveis”. Toda imagem-

objeto tenta indicar a direção que se quer imprimir à transformação da realidade. Uma 

imagem objeto-parte de um pensamento crítico, uma idéia que se recusa a reduzir a realidade 

ao que existe que se indigna com algumas características do que existe e almeja superá-las. 

Conceituar integralidade é uma tarefa difícil em virtude da diversidade semântica 

do termo: 

 
Integralidade é uma palavra que não pode nem ao menos ser chamada de conceito. 
Pode se identificar grosso modo, um conjunto de tradições argumentativas que 
desembocam nesse agregado semântico: por um lado, um discurso propagado por 
organismos internacionais, ligado às idéias de atenção primária e promoção de 
saúde; por outro, a própria demarcação de princípios identificadas em pontos 
esparsos da documentação oficial das propostas de programas mais recentes do 
Ministério da Saúde em nosso país; por fim, nas críticas e proposições sobre 
assistência à saúde de alguns autores acadêmicos em nosso meio. Essa não 
definição talvez explique, ainda, mesmo que parcialmente, a clara escassez 
bibliográfica sobre o tema. (CAMARGO JÚNIOR, 2003, p. 36). 
 

De acordo com Pinheiro (2001, p. 65), no âmbito das políticas de saúde, 

integralidade é um termo que apresenta caráter polissêmico. Para a autora, integralidade 

representa: 

 
Uma ação social resultante da permanente interação dos atores na relação demanda 
e oferta, em planos distintos de atenção a saúde (planos distintos - onde se 
constroem a integralidade no ato da atenção individual e o plano sistêmico – onde 
se garante a integralidade das ações na rede de serviço), nos quais os aspectos 
subjetivos e objetivos sejam considerados. 
 

De acordo com Mattos (2003, p. 52), um dos significados de integralidade diz 

respeito à articulação entre ações preventivas e assistenciais. Assim, por exemplo, o Texto 

Constitucional refere-se “a atendimento integral, com ênfase na prevenção, sem descuidar da 

assistência”. 

O autor Mattos (2003) refere que as práticas assistenciais se aplicam àquelas 

situações em que os profissionais se encontram com sujeitos que almejam reduzir seu 

sofrimento. Para a biomedicina, a assistência consiste na busca da doença que causa o 

sofrimento de cada sujeito e na aplicação das tecnologias que combatem a patologia. As 

pessoas procuram as ações assistenciais nos serviços de saúde, sobretudo, porque sofrem e 

porque acreditam que esse sofrimento pode ser atribuído a alguma moléstia. 
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Nas políticas de saúde, as ações preventivas e as assistenciais têm impactos 
distintos. As assistenciais respondem a uma percepção das necessidades de saúde 
por parte dos usuários, enquanto as ações preventivas se enquadram na perspectiva 
de modificar o quadro social de uma doença podendo inclusive modificar a 
demanda futura por serviços assistenciais. Ambas, quando adequadas, constroem a 
legitimidade das políticas de saúde. Com efeito, cada vez mais o sistema de saúde 
não responde adequadamente à demanda que ele se apresenta, se corrói a 
sustentação política de um sistema de saúde que pretende assegurar o acesso 
universal e igualitário. Agravos como epidemias também corroem as bases de 
sustentação do sistema de saúde. Daí o duplo dever do sistema: assegurar a resposta 
às necessidades e as demandas por ações preventivas e assistenciais. (MATTOS, 
2003, p. 53). 

 

Mattos (2001) cita o modelo biomédico como importante obstáculo à proposta de 

integralidade. A ênfase nos aspectos biológicos, a perspectiva fragmentada, a hierarquização 

implícita de saberes são quase que, programaticamente, opostas às idéias agregadas sob o 

rótulo integralidade. O paciente não se reduz à patologia que ora o aflige e leva-o ao 

sofrimento, tampouco se reduz ao conjunto de situação de risco. Na busca de orientar a 

organização dos serviços pelo princípio da integralidade, o autor sugere a ampliação das 

percepções das necessidades do grupo, interrogando-os sobre melhores formas de obter 

respostas de tais necessidades, “as necessidades de serviços assistenciais de uma população 

não se reduzem às necessidades de atendimento oportuno de seus sofrimentos”. (MATTOS, 

2001, p. 62.). No sentido político, o autor recomenda buscar uma visão mais abrangente do 

que será o alvo das políticas de saúde: “uma recusa em aceitar um recorte do problema que o 

reduza a uma dimensão, desconsiderando as demais, de modo que ofereça respostas aos 

diversos grupos atingidos pelo problema em foco”. (MATTOS, 2001, p. 62.). 

Acredito que as relações entre trabalhadores e usuários ocorrentes nos serviços de 

saúde são o foco principal para onde se dirigem os desejos da integração. Em conformidade 

com o princípio da integralidade, a abordagem do profissional de saúde não deve se restringir 

à assistência curativa, ou buscar dimensionar fatores de risco a saúde, mas executar ações 

preventivas e de promoção da saúde. 

Portanto em conformidade com o princípio da integralidade, os saberes não 

devem se restringir à assistência curativa e aos fatores de risco a saúde, mas ultrapassar esses 

limites pela busca do diálogo e construção humana de intervenções, renovando-as, sob ponto 

de vista da humanização da técnica. Esta integração também é efetiva na mudança das 

relações de poder entre profissionais e usuários, entre os próprios profissionais e com gestores 

e firmar compromisso entre saúde e população. 
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2.4 Humanização na Atenção à Saúde 

 
O debate em torno da humanização no campo da saúde também tem ocupado lugar 

de destaque nas propostas do Ministério da Saúde. Desde o início dos anos 2000 este debate 

vem impulsionado pela construção da Política Nacional de Humanização (PNH) manifestada 

na ocasião da XI Conferência Nacional de Saúde (CNS). (BRASIL, 2005a). Esta Conferência 

tem como tema: “Acesso, qualidade e humanização na atenção à saúde com controle social”. 

Seu propósito era justamente discutir políticas públicas de saúde voltadas para a melhoria da 

qualidade da atenção ao usuário e, mais tarde, para o trabalhador. 

A Política Nacional de Humanização (PNH) iniciou suas ações através do 

Programa Nacional de Humanização no Ambiente Hospitalar (PNHAH). Esse programa como 

estratégia política buscou romper com as tendências tradicionais das políticas existentes. 

Enfocava a necessidade de ocorrer uma transformação cultural no ambiente hospitalar, 

fortemente caracterizado pela despersonalização do indivíduo, em que esse na maioria das 

vezes identificada por números de leitos ou por patologias, perdendo sua identidade e, junto 

com ela, seus desejos e necessidades. 

Além da PNHAH várias outras ações e programas foram propostos pelo Ministério 

da Saúde, voltados para a busca da qualidade na atenção ao usuário. Para citar alguns, 

destacamos a instauração da Carta do Usuário, 1999; o Programa Nacional de Avaliação dos 

Serviços Hospitalares, 1999; Programa de Creditação Hospitalar, 2001; Programas Centros 

Colaboradores para a Qualidade e Assistência Hospitalar, 2000; Programa de Modernização 

Gerencial dos Grandes Estabelecimentos de Saúde, 1999; Programa de Humanização no Pré-

natal e Nascimento, 2000; Norma de Atenção Humanizada de Recém-nascido de Baixo Peso - 

Método Canguru, 2000, dentre outros. (BENEVIDES; PASSOS, 2005, p 389-390). Todos 

esses programas tinham como objetivo principal melhorar a qualidade da assistência prestada 

ao indivíduo. 

De acordo com Benevides e Passos (2005), os programas de humanização 

expressam ações fragmentadas e de imprecisão e fragilidade no seu conceito. Seus sentidos 

estão voltados ao voluntarismo, ao assistencialismo, ao paternalismo ou mesmo ao tecnicismo 

gerencial. 

A humanização precisa ser melhor definida, não apenas sob um ponto de vista 

conceitual, já que trata de um termo polissêmico amplamente debatido, mas no sentido de 
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renovar as ações para melhorar o diálogo e reciprocidade na relação profissional usuário, 

valorizar os verdadeiros sujeitos conhecedores das suas reais necessidades. 

O termo humanização assume vários significados interpretativos, vai desde o 

senso comum do “ser bom com o outro que sofre”, o altruísmo caritativo e humanismo, 

passando por leituras essenciais, aberto ao singular de cada experiência humana, ancorado por 

uma ética da vida. (DESLANDES, 2005, p. 401). 

Para a Política Nacional de Humanização (PNH), a humanização não demarca um 

conceito, afirma apenas um entendimento no seu coletivo de formuladores: 

 
Assim, entendemos Humanização como: valorização dos diferentes sujeitos 
implicados no processo de produção de saúde: usuários, trabalhadores e gestores; 
fomento da autonomia e do protagonismo desses sujeitos; aumento do grau de co-
responsabilidade na produção de saúde e de sujeitos; estabelecimento de vínculos 
solidários e de participação coletiva no processo de gestão; identificação das 
necessidades de saúde; mudança nos modelos de atenção e gestão dos processos de 
trabalhos tendo como foco as necessidades dos cidadãos e a produção de saúde; 
compromisso com a ambiência, melhoria das condições de trabalho e de 
atendimento. (BRASIL, 2005a). 
 

A perspectiva de mudança no paradigma da humanização é caracterizada pela 

transversalidade, em substituição à verticalidade instituída nos programas. A humanização 

constitui-se, assim, como uma política de assistência e não mais como um programa de saúde 

específico. Essa nova perspectiva busca pelo processo de mudança do sujeito na produção da 

sua saúde, o diálogo intersubjetivo, o respeito e o acolhimento. Além de proporcionar aos 

profissionais melhores condições de trabalho e reconhecimento profissional como cuidadores 

de saúde. 

Esta colocação é corroborada por Ayres (2005) quando enfoca a humanização 

como uma política e não um programa de governo. O autor refere que no início houve 

confronto com o que se nomeava programa de humanização. Assim como Benevides e 

Passos, o autor também considera que os projetos, as atividades e as propostas, evidenciavam 

o caráter fragmentado e separado dos programas; além da relação de baixa horizontalidade 

entre eles e de alta verticalidade dentro do Ministério e do SUS. 

Deslandes (2005, p. 402) critica “a política de humanização genérica bem como 

aquela ortopedicamente reguladora”. Deslandes (2005) aponta um elemento diferencial que 

poderia ser o eixo na proposta de humanização: o processo de subjetivação transformador, 

isto é, “envolvendo sujeitos coletivos, que nas práticas concretas e cotidianas transformam o 

modo de produzir cuidado de saúde, transformando-se a si também”. (DESLANDES, 2005, p. 

402). 
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Mas do que se trata essa subjetivação referida por Deslandes (2005, p. 403), pois 

de acordo com Deslandes (2005, p. 403) pensar nesses processos de subjetivação seria como: 

 
Voltar ao jogo das interações, das relações face-a-face que constroem o cotidiano 
do que costumamos chamar de “assistência”. Mas como sabemos, esse projeto só se 
realiza se for tomado como um modo de gestão, um modo de realizar a atenção em 
saúde, uma práxis. Carece, portanto, de estratégias não só de produção, mas de 
reprodução desse modelo. 

 

Quanto ao modelo ideal, a PNH de 2005 defende como marcas a ser atingida “o 

atendimento acolhedor, resolutivo, sem despersonalização do usuário, educação permanente 

aos profissionais, bem como a participação nos modos de gestão”. 

Para Campos (2005, p. 399), não há como haver projeto de humanização sem que 

se leve em conta o tema da democratização das relações pessoais e, em decorrência, da 

democracia nas instituições. A humanização depende do aperfeiçoamento do sistema de 

gestão compartilhada, a serviço das relações cotidianas. 

Concordamos com o autor quanto à assertiva de que mudar a relação nos campos 

da saúde exige a participação também da gestão no cuidado. Para tanto, torna-se necessário 

partilhar o cuidado e a gestão nos processos de cuidar. Porque sem essa partilha continua a 

existir o predomínio das decisões predeterminadas e verticalizadas da gestão, além do abuso 

de poder. Ignorar o processo de interação, planejamento, decisão, avaliação e participação nas 

ações diminuem a grau de transversalidade, é não garante o fortalecimento da humanização 

que se deseja. 

Na mesma linha de pensamento, Deleuze (1992 apud BENEVIDES; PASSOS, 

2005, p. 393) afirma que: “não há como mudar as formas de relacionamento nas práticas de 

saúde sem que aumentemos os graus de comunicação, de conectividade e de intercessão intra 

e inter grupos nos serviços e nas outras esferas do serviço”. 

A proposição do modelo de produção de cuidadores defendida por Deslandes 

(2005, p. 401) é de que estes sejam: “mais resolutivo, centrado em comunicação que articula a 

troca de informações e saberes, diálogo, escuta de expectativas/ demandas e a partilha de 

decisões entre profissionais, gestores e usuários”. 

Atualmente, vivenciamos uma globalização excludente, em que o simples ato de 

estar com o outro, a compaixão, a tolerância e a solidariedade se tornam valores descartáveis. 

Essa assertiva aparece muito bem colocada respectivamente nas falas de Pessini et al. (2003, 

p. 203) ou Campos (2005): “Entramos num círculo vicioso de coisificação das pessoas 

humanas e sacralização das coisas, inversão cruel dos valores!”. 
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Campos (2005, p. 399) assevera que: 

 
A ordenação do espaço há muito deixou de lado a preocupação com o bem-estar 
das pessoas. Em saúde é comum a redução de pessoas a objetos a serem 
manipulados pela clínica ou pela saúde pública. O humano diz respeito ao sujeito e 
à centralidade da vida humana. 

 

Portanto, a valorização na necessidade do outro, a ênfase em valores ligados à 

defesa da vida, a possibilidade de transformar o trabalho em processo criativo e prazeroso são 

alguns dos instrumentos poderosos para mudança no processo de humanização. 

Humanizar é dar qualidade à relação profissional de saúde-paciente, é aumentar o 

vínculo entre as partes interessadas. A solidariedade e o atendimento digno são 

imprescindíveis, sobretudo perceber onde estão as vulnerabilidades reais e potenciais que 

podem levar o paciente ao sofrimento. 

A possibilidade do vínculo torna-se mais concreta se os profissionais tiverem 

meios adequados para conhecer seus pacientes. Estes meios requerem o abandono de 

posicionamentos hegemônicos por parte dos profissionais e gestores, e sua substituição pela 

consideração da realidade e do conhecimento sobre prática de cuidado e cura no processo 

saúde-doença, na visão dos próprios clientes. 

Campos (2005, p. 400) ressalta que: “humanização tende a lembrar que 

necessitamos de solidariedade e de apóio social. È uma lembrança permanente sobre a 

vulnerabilidade nossa e dos outros; uma alerta contra a violência”. 

Desta forma, ressalta que o cuidar humanizado implica compreender o significado 

da vida, bem como a capacidade de perceber e compreender os outros e a si mesmo; ser 

sujeito, e pertencer a um ethos de sua própria história. 

Isso nos leva a uma reflexão sobre a dimensão ética na conduta humana e a 

relação desta com a humanização da atenção em saúde. 

 

2.5 Considerações na Interface da Ética-Humanização 

 
Através dos comentários de autores citados anteriormente, percebemos que a 

humanização no atendimento exige dos profissionais da saúde o compartilhar de experiências 

e vivências com os usuários. Exercer, na prática, a ética, na qual o cuidar se vincula à 

compreensão da pessoa na peculiaridade e originalidade do ser. 
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Fortes (2004, p. 31) considera difícil falar em humanização sem relacioná-la à 

ética, podendo esta ser definida como a reflexão crítica sobre o comportamento humano que 

interpreta, discute e problematiza os valores, princípios e as regras morais, à procura do bem 

viver em sociedade, e do bom convívio social. Em concordância com o autor, ressaltamos que 

humanização e ética caminham lado a lado, não sendo possível separá-las. 

Na mesma direção, Correia Júnior (2006) acredita na inseparabilidade da ética e 

humanização. A ética é fundamental para construir o ser “humano”. Humano e ético são dois 

elementos intrinsecamente unidos, tradicionalmente, a ética é entendida como um estudo ou 

uma reflexão, científica ou filosófica, sobre os costumes ou sobre as ações humanas. Mas 

podemos considerar no escopo da ética todo comportamento que promova a vida, coerente 

com os ideais e costumes considerados apropriados para o seu desenvolvimento. A ética, 

como se percebe, é fundamental para construir o ser “humano”, em seus valores 

fundamentais. Humano e ético talvez sejam a mesma realidade, ou ao menos devem estar 

intrinsecamente unidos. 

A definição de ética, não raro, aproxima-se da moral. Para Ferreira (1999, p. 591): 

“ética refere-se à conduta humana suscetível de qualificação do ponto de vista do bem e do 

mal, seja relativamente a determinada sociedade, seja de modo absoluto”. Já moral é relativo a 

costumes. “Conjunto de regras consideradas como válidas, quer de modo absoluto para 

qualquer tempo ou lugar, quer para grupo ou pessoa determinada”. 

Já Tugendhat (1997, p. 37) defende que “ética” e “moral” não são particularmente 

apropriados para nos orientarmos. Cabe aqui uma observação sobre sua origem, talvez em 

primeiro lugar curiosa. Aristóteles tinha designado suas investigações teórica-morais - então 

denominadas como “éticas” - como investigações “sobre o ethos”, “sobre as propriedades do 

caráter”, porque a apresentação das propriedades do caráter, boas e más (das assim chamadas 

virtudes e vícios) era uma parte integrante essencial destas investigações. A procedência do 

termo “ética”, portanto, nada tem a ver com aquilo que entendemos por “ética”. No latim, o 

termo grego éthicos foi então traduzido por moralis. Mores significa: usos e costumes. Isto 

novamente não corresponde, nem à nossa compreensão de ética, nem de moral. Além disso, 

ocorre aqui um erro de tradução. Pois na ética aristotélica não apenas ocorre o termo éthos 

(com 'e' longo), que significa propriedade de caráter, mas também o termo éthos (com 'e' 

curto) que significa costume, e é, para este segundo termo, que serve a tradução latina. 

De acordo com Chauí (2004, p. 306-307), “consciência moral é a capacidade para 

avaliar e pesar as motivações pessoais, as exigências feitas pela motivação, as conseqüências 

para si e para os outros”. A conduta ética esta intimamente vinculada ao agente consciente, 
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isto é, aquele que conhece a diferença entre o bem e o mal, certo e errado, permitido e 

proibido. O senso moral e a consciência moral dizem respeito a valores, sentimentos, 

intenções e decisões. 

Como se pode observar, o termo moral é indispensável ao convívio social e à 

coletividade. Ao se instituir normas e tomadas de decisões tanto nossas como dos outros 

estamos realizando a conduta moral. Quando existe a coletividade ou simplesmente a 

presença do outro e dessa forma dela depende o meu modo de agir, esta auto-reflexão me leva 

ao discurso ético. 

Portanto, humanizar é a possibilidade de transformação cultural da gestão e das 

práticas desenvolvidas na saúde, assumindo uma postura ética de respeito ao outro, de 

acolhimento do desconhecido, de respeito ao usuário entendido como um cidadão e não 

apenas como consumidor de serviços de saúde. 

Este cidadão deve receber atenção individualizada. Humanizar na atenção a saúde 

é compreender que cada pessoa tem sua singularidade, tendo suas necessidades específicas, e, 

assim propiciar condições para que obtenha maiores possibilidades para exercer sua vontade 

de forma autônoma. Enfatizo assim a valorização do princípio da humanização, no qual o 

homem é considerado o centro do cuidado em saúde. Assunto que iremos enfocar no próximo 

tópico. 

 

2.6 O Cuidado em Saúde 

 
Iniciemos o discurso inspirado na fábula-mito que explora a categoria ontológica 

do cuidado. Conhecida como antiga “fábula de Higino” ganhou fórmula literária em Roma no 

final da era pré-cristã e foi proposta em “Ser e Tempo”, por Martin Heidegger, 1889- 1976. 

Seguindo os passos reflexivos Boff (2003, p. 46), a fábula-mito fala o seguinte: 

 
Certo dia, ao atravessar um rio, Cuidado viu um pedaço de barro. Logo teve a idéia 
inspirada. Tomou um pouco de barro e começou a dar-lhe forma. Enquanto 
contemplava o que havia feito, apareceu Júpiter. Cuidado pediu-lhe que soprasse 
espírito nele. O que Júpiter fez de bom grado. 
Quando, porém Cuidado quis dar um nome à criatura que havia moldado, Júpiter o 
proibiu. Exigiu que fosse imposto o seu nome. Enquanto Júpiter e Cuidado 
discutiam, surgiu, de repente, a Terra. 
Quis também ela conferir o seu nome à criatura, pois fora feita de barro, material do 
corpo da Terra. Originou-se então uma discussão generalizada. 
De comum acordo, pediram a Saturno que funcionasse como árbitro. Este tomou a 
seguinte decisão, que pareceu justa: 
Você, Júpiter, deu-lhe o espírito, receberá, pois, de volta esse espírito por ocasião 
da morte dessa criatura. 
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Você Terra, deu-lhe o corpo, receberá, portanto, também de volta o seu corpo 
quando essa criatura morrer. 
Mas como você, Cuidado, foi quem, por primeiro, moldou a criatura, ficará sob 
seus cuidados enquanto ela viver. 
E uma vez que entre vocês há acalorada discussão acerca do nome, decido eu: esta 
criatura será chamada Homem, isto é, feita de húmus, que significa terra fértil. 
 

Nesta fábula o cuidado toma uma forma concreta, personalizada. Ela quer explicar 

o sentido do cuidado para a vida humana e não somente o ser humano interpretado pelo 

húmus (terra). Vai, além disso, possuir algo supremo, divino, a espiritualidade. E através do 

espírito recebido que torna o ser humano completo. Ele carrega um entendimento de como 

cuidar é central para o ser humano e sua vida. E a característica mais marcante da sua origem, 

vivência e finalidade é o cuidado.  

De acordo com Pessini (2000, p. 236), “cuidar é uma atitude constante de 

ocupação, preocupação, de responsabilização e de envolvimento com o semelhante”. Assim 

como Pessine et al. (2000) e Ayres (2004, p. 77) na sua abordagem ontológica do cuidado, 

associa aspectos semelhantes no cuidar, como na “interação” do cuidado com a argila, 

transformando-a em criatura e depois em um ser vivente e “a Responsabilidade”, que aqui tem 

o duplo sentido, e inseparável sentido de responder por si e para si; cuidar não é só projetar, é 

um projetar responsabilizando-se. Reconhecendo que a relação com o outro suscita 

responsabilidade, postura de escuta, interação e acolhimento. Assume postura de “estar para o 

outro”, respeitar o sofrimento, desejos e saberes na sua singularidade. 

Alguns estudiosos derivam cuidado do latim cura. Na sua forma mais antiga, cura 

em latim era usada num contexto de relações de amor e de amizade. Era a expressão de 

cuidado, de desvelo, de preocupação e de inquietação pela pessoa amada, ou mesmo por um 

objeto de estimação. Outros derivam cuidado de cogitare-cogitatus, cujo sentido é o mesmo 

de cura: cogitar, pensar, colocar atenção, mostrar interesse, desvelo e preocupação. (PESSINI, 

2000, p. 236). 

Portanto, como se pode notar a natureza da palavra cuidado, inclui duas 

significações intimamente ligadas entre si que são: atitude de desvelo, de solicitude e de 

atenção para com o outro, e a outra de preocupação, advindas do envolvimento e da ligação 

efetiva com o outro por parte de quem cuida. (ZOBOLI, 2004, p. 22). 

A literatura apresenta vários tipos de abordagens conceituais a respeito do próprio 

termo cuidado. Na perspectiva de Ayres (2004, p. 81) há três planos relativos à abordagem do 

cuidado. O mesmo divide-os em três categorias assim determinadas: “categoria ontológica, 

categoria genealógica, e como categoria crítica”. Apesar de no seu discurso, Ayres (2004) 
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abordar “o cuidado especificamente voltado à forma conceitual, a hermenêutica realizada 

nessas três categorias aponta direção de esforço voltado à reconstrução das práticas de saúde”. 

Abordaremos o cuidado como categoria crítica, porque no seu contexto essa 

converge melhor para nosso objeto de estudo. Ayres (2004) discute a problematização do 

cuidado no âmbito de suas configurações técnicas e institucionais, emergindo das tecnologias 

da saúde que tratam diversos aspetos dentre eles a organização de ações e serviços de saúde, 

criação de políticas de saúde, das relações: médico-paciente, do serviço com o paciente e 

entre a própria equipe de saúde. 

A tecnologia usada pelo autor diz respeito “às transformações da medicina 

contemporânea, predomínio da cientificidade e sofisticação tecnológica”. (AYRES, 2004, p. 

82). Não que Ayres (2004) considere negativo esse aparato tecnológico; ao contrário sua 

utilização, não raro, proporciona ampliação do poder de diagnose e terapêutica. Contudo, em 

contrapartida, o autor critica a elevada autonomização dos exames, a excessiva segmentação 

do paciente em órgãos e funções e a conseqüente desatenção psicossocial do adoecimento, 

além do alto-custo desse aparato tecnológico, o que sinaliza seus evidentes limites. 

Corroboramos com Ayres (2004) quanto à relevância dessas técnicas para o 

avanço do diagnóstico e da terapêutica. No entanto quanto ao aspecto da prática do cuidado 

vigente nessas instituições, pouco foi direcionado para responder às necessidades 

psicossociais do outro. Sair da intervenção tecnicista, da postura do saber científico e da 

relação de poder e assumir atitude de interação, de troca pode caracterizar uma atitude de 

humanização da assistência e de cuidado integral. 

No ano de 1994, o Ministério da Saúde implantou a humanização no programa 

Saúde da Família. Na ocasião da proposta, o enfoque dado compreendia a atenção integral 

voltada para o indivíduo, sua família e comunidade, por meio de ações de equipes 

multidisciplinares desenvolvidas no âmbito da unidade de saúde, no domicílio e da própria 

comunidade A proposta era inverter o predomínio da lógica biomédica, centrada até então na 

consulta médica e tecno-científica; meta ainda não atingida, o que estratégias são utilizadas 

para modificação dessa conjuntura, dentre elas: mudança na prática de saúde, valoração do 

trabalho interdisciplinar e setorial, e a promoção do diálogo entre famílias assistidas, 

profissionais de saúde e gestores. 

Dessa forma, diante do exposto, abordaremos como categoria central do estudo a 

presença da integralidade e humanização no cuidado durante a visita domiciliária realizada 

pelos profissionais da equipe do Programa Saúde da Família no Município de Fortaleza, tendo 
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como propósito compreender, com base nessas dimensões, os sentidos que os usuários 

atribuem a esse componente na assistência. 
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3 OBJETIVOS 

 
 

• Compreender as percepções dos usuários referentes à Visita Domiciliária como 

componente da Estratégia Saúde da Família no Município de Fortaleza, referente às 

dimensões cuidado, integralidade e humanização. 

• Conhecer percepções dos usuários acerca da importância da visita domiciliária 

realizada na atenção primária; 

• Identificar características operacionais da visita domiciliária realizada no Programa 

Saúde da Família; 

• Identificar elementos referentes às três dimensões selecionadas (cuidado, humanização 

e integralidade) na perspectiva dos usuários. 
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4 ASPECTOS ÉTICOS 

 
O projeto foi submetido ao comitê de ética e pesquisa da UFC e obteve parecer 

favorável na reunião do dia 01/12/2005 através do Protocolo n° 335/05. 

Em se tratando de pesquisa que envolve seres humanos, foram respeitadas no 

projeto as seguintes características, em conformidade com a Resolução CNS 196/96: A 

garantia da obtenção do consentimento livre e esclarecido dos sujeitos, indivíduos ou grupos 

que por si e/ou por seus representantes legais; a ponderação entre riscos e benefícios, 

assegurando aos sujeitos da pesquisa os benefícios resultantes do projeto que poderá 

repercutir diretamente no desenvolvimento do Programa Saúde da Família no Município de 

Fortaleza, ocasião em que os dados serão utilizados para a melhoria das condições de saúde 

da coletividade; a relevância social da pesquisa; além da garantia da confidencialidade e 

inviolabilidade dos dados; e o respeito aos valores culturais, sociais, morais, religiosos e 

éticos, como também hábitos e costumes da comunidade-alvo. Pretendemos devolver os 

achados da pesquisa aos informantes do estudo. 
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5 METODOLOGIA 

 
Tal como expresso anteriormente, o nosso objeto de estudo consiste em 

compreender percepções dos usuários referentes à Visita Domiciliária como componente da 

Estratégia Saúde da Família no Município de Fortaleza. 

Para compreender a complexidade da visita domiciliária na percepção dos usuários 

e sua relação com o contexto no qual se produz, o estudo se fundamenta na metodologia 

qualitativa de investigação social. Conforme assinala Minayo (1994b, p. 21) a pesquisa 

qualitativa: 

 

Trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e 
atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações dos processos 
e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização das variáveis. 

 

As pesquisas qualitativas são estudos que trabalham predominantemente com 

material discursivo ou outras formas de linguagem. Refere-se a objetos cuja natureza não 

admite respostas numéricas, expressas em proporções, freqüências de distribuição e outros 

recursos da quantificação. (TESCH, 1995 apud MERCADO; BOSI, 2004, p. 32). 

Para Mercado e Bosi (2004), o conhecimento emerge da dialética entre sujeito 

epistêmico e o fenômeno estudado e hoje, se ampliam, com. a inserção da antropologia, 

educação, sociologia, história dentre outros campos disciplinares. 

A investigação qualitativa representa um modo rigoroso de exploração de questões 

da ciência social e humana. A pesquisa qualitativa envolve o uso de uma variedade de 

materiais empíricos oriundos do emprego de técnicas distintas: estudo de caso, experiência 

pessoal, introspecção, histórias de vida, entrevista observacional, interacional, histórica, e 

imagens que descrevem momentos da rotina, e outras características do cotidiano. 

(CRESWELL, 1998). 

Mercado e Bosi (2004) referem que, em nível internacional, os enfoques teóricos 

mais empregados nos estudos qualitativos no campo da saúde são: o interacionismo 

simbólico, a fenomenologia, a teoria crítica e a denominada pesquisa-ação participante. 

O fundamento epistemológico adotado na investigação foi o enfoque 

fenomenológico-hermenêutico. A investigação fenomenológica trabalha com o que faz 
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sentido para o sujeito, tal como percebido por ele e manifesto; “e trabalha também com o que 

surge como significativo ou relevante no contexto no qual a percepção e a manifestação 

ocorrem”. (BICUDO, 2000, p. 74). 

Decidimo-nos pela fenomenologia-hermenêutica por acreditarmos que esta 

possibilitaria abordar em profundidade experiências vividas pelos usuários contemplados com 

as visitas domiciliárias das equipes do Programa Saúde da Família. No que se refere às 

técnicas, “a conversação como principal fonte de dados permite que o pesquisador ajude o 

informante a descrever suas experiências vividas, sem liderar a discussão” além de acessar o 

universo simbólico do informante, buscando compreender suas experiências. (POLIT; BECK; 

HUNGLER, 2004, p. 209). Com a fenomenologia busco o mundo “concreto, a experiência tal 

como sentida e vivenciada antes de qualquer atitude pré-conceitual, de pré – juízos e com 

base nas evidencias”. (POLIT; BECK; HUNGLER, 2004, p. 209). Conforme, sintetizado a 

seguir. 

 

5.1 Fenomenologia: Algumas Considerações 

 

Enquanto escola de pensamento contemporâneo, a fenomenologia possui como 

precursor Franz Brentano, sendo, no entanto, considerado o filósofo Edmund Husserl, 1859-

1938, o formulador das principais linhas dessa abordagem, abrindo caminho para outros 

pensadores contemporâneos como: Martin Heidegger, Karl Jasper, Jean Paul Sartre, Maurice 

Merleau-Ponty, dentre outros. (COLTRO, 2000). 

Existem duas linhas centrais na fenomenologia: a fenomenologia descritiva e a 

interpretativa que se conjuga a hermenêutica. A fenomenologia descritiva foi desenvolvida, 

inicialmente por Husserl (1962), sua filosofia enfatizava as descrições dos significados da 

experiência humana. Ele estava interessado na questão: “O que entendemos como pessoa?” Já 

Heidegger, aluno de Husserl, diferentemente do seu mestre optou pela fenomenologia 

interpretativa. Sua questão crítica era: “O que é ser?” Ele destacou a interpretação e a 

compreensão - não somente a descrição - da experiência humana. (POLIT; BECK; 

HUNGLER, 2004). 

De acordo com os autores, a pesquisa fenomenológica visa à descrição da 

experiência tal como vivida e as percepções que ela faz surgir. Os quatro aspectos da 
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experiência vivida, objeto de interesse para os fenomenologistas são: o espaço vivido, ou a 

“espacialidade”; o corpo vivido, ou a “corporalidade”; o tempo vivido, ou a “temporalidade” e 

a relação humana vivida, ou o “relacionamento”. (POLIT; BECK; HUNGLER, 2004, p. 207). 

Acreditam que a existência humana seja importante devido: 

 

À consciência das pessoas dessa existência - a incorporação (fator que reconhece a 
pessoa no mundo físico), sendo este o conceito que identifica os laços físicos da 
pessoa no mundo, pois estas, pensam, vêem, ouvem, sentem e estão conscientes 
através da interação de seus corpos com o mundo. (POLIT; BECK; HUNGLER, 
2004, p. 207). 

 

Diferentemente desses, Merleau-Ponty (1945 apud MOREIRA, 2004, p. 447) 

retoma a crítica Husserliana a “Descartes e Kant, que diferenciam sujeito e objeto e para 

quem as relações não são bilaterais, mais o mundo é reconstruído pelo sujeito”. 

De acordo com Boss (1977 apud COLTRO, 2000, p. 39), um método pode ser 

chamado fenomenológico: 

 

Quando em seu enfoque ele se detém exclusivamente nos fenômenos a estudar. 
Assim, tal método visa somente trazer à luz de modo cada vez mais diferenciado, o 
que se mostra dos próprios fatos observados, o que se apresenta por si mesmo ao 
observador e ouvinte. 

 

Para Triviños (1987, p. 43), a fenomenologia “é o estudo das essências, buscando 

no mundo aquilo que está sempre aí, antes da reflexão, como uma presença inalienável, e cujo 

esforço repousa encontrar este contato ingênuo com o mundo”. 

A pesquisa fenomenológica parte, portanto, da compreensão do viver e não de 

definições ou conceitos; embora mantenha com eles uma conexão e uma compreensão voltada 

para os significados do perceber, ou seja, “[...] para expressões claras sobre as percepções que 

o sujeito tem daquilo que está sendo pesquisado, as quais se expressam pelo próprio sujeito 

que as percebe”. (MARTINS; BICUDO, 1994, p. 93). 

O método fenomenológico tem como objeto de investigação o fenômeno, tal qual 

como se mostra a si e em si. A intuição aparece como principal instrumento de conhecimento; 

segundo Husserl (1962), as essências são dadas intuitivamente e esta passa a ser 

compreendida com uma visão intelectual do objeto do conhecimento. Neste caso, visão torna-
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se uma forma de consciência que se dá a algo. É um ato intencional onde a empatia não pode 

deixar de existir para que a penetração da percepção ocorra mutuamente. (COLTRO, 2000). 

Finalmente cabe dizer que num trabalho realizado segundo a trajetória 

fenomenológica não haverá a parte relativa à generalização e conclusão. Não haverá 

conclusão propriamente dita uma vez que o fenômeno estará sempre se desvelando e se 

ocultando numa visão dialética. Compreensão implica não em saber mais, ou melhor, mas 

compreender num sentido diferente, e o verdadeiro sentido do texto não se esgota no que o 

autor diz, nem um determinado ponto; mas implica num processo infinito de surgimento e 

constantes fontes de compreensão. (MERLEAU-PONTY, 1984). 

Quanto ao Discurso Hermenêutico, o termo hermenêutica, do grego hermeneuein, 

significa interpretar e também anunciar e é o mais adequado para caracterizar esse método das 

ciências do espírito, uma vez que essas, buscam uma compreensão ou uma interpretação dos 

fenômenos humanos e sociais. Caracteriza-se, portanto, pela “busca de uma verdade histórica, 

sempre aberta e mutável, apropriada ao agir e pensar humanos, diferentemente do método de 

explicações causais, adequado ao estudo de fenômenos naturais”. (AZEVEDO, 2004, p. 124). 

Ampliando a compreensão do termo hermenêutica e procurando explicar sua 

prática como método de investigação, Minayo (2002) esclarece que a hermenêutica designa, 

tradicionalmente, a arte de compreender e interpretar textos, mas que em sentido mais amplo 

define-se como a capacidade humana de se colocar no lugar do outro, no presente, mediado 

pela linguagem nem sempre transparente em si mesma. 

A hermenêutica tenta encontrar não a intenção ou a vontade do autor, mas ir além 

dele, considerando que os textos num sentido amplo dizem muito mais do que quem os 

escreveu pretendeu dizer. Os textos (uma entrevista, por exemplo), têm, então, uma vida 

própria, por assim dizer, ultrapassando as pretensões e desígnios de seus autores originais. Os 

textos, os discursos e as informações de um modo geral, “produzem-se e inserem-se num 

contexto sócio-histórico e adquirem ressonância cultural, significados e sentidos, que escapam 

ao controle de quem os produziu” (AZEVEDO, 2004, p. 130). Neste ponto, é que entra o 

diálogo com a teoria. 

Acreditamos que por meio da hermenêutica vislumbramos a possibilidade de 

compreender os significados atribuídos pelos sujeitos ao objeto da pesquisa e por meios de 

sua linguagem, em relatos, chegar à compreensão de sua ação. 
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Portanto este estudo qualitativo é interpretativo do ponto de vista crítico discutido 

na hermenêutica, por que desejo compreender a percepção dos usuários associando-os com a 

materialidade em que se produzem e é também de caráter exploratório, porque na literatura e 

nos embasamentos teóricos não encontrei estudos qualitativos significativos que abordassem 

o fenômeno em investigação - Percepções dos usuários referentes à Visita Domiciliária como 

componente da Estratégia Saúde da Família no Município de Fortaleza. 

 

5.2 O Local da Pesquisa 

 
A pesquisa foi desenvolvida no Município de Fortaleza. O Município possui área 

de 336 km². A população de Fortaleza, segundo o Censo 2000 feito pelo IBGE, é de 

2.141.402, sendo 1.002.236 homens e 1.139.166 mulheres. A densidade demográfica é de 

6.373,2 habitantes por km2. (IBGE, 2001). 

O Município de Fortaleza é dividido em seis (6) Secretarias Executivas Regionais 

de Saúde (SER), divididas administrativamente e delimitadas geograficamente para 

proporcionar a melhoria das condições de vida da população da região sob sua gestão no 

que diz respeito ao desenvolvimento territorial e meio ambiente, como também ao 

desenvolvimento social (Lei 8.000197), que estabelece a reforma administrativa de 

Fortaleza. 

Nessa perspectiva, o município vem avançando no seu processo de reordenamento 

da atenção básica de saúde, em efetivo funcionamento do Programa de Saúde da família. Em 

fevereiro de 1998, foram implantadas as primeiras 32 (trinta e duas) equipes. De acordo com 

os dados de dezembro de 2004 a dezembro de 2005, o total de equipes atuando no Programa 

Saúde da Família no Município de Fortaleza no momento da pesquisa era de 102 equipes, 

distribuídas nas seis Regionais. Dessas, 72 estavam completas (médicos, enfermeiros e 

agentes comunitários de saúde) enquanto 27 funcionavam de forma incompleta: na sua grande 

maioria, faltava o profissional médico. Outras três equipes estavam para ser iniciadas. 

A causa maior da redução desses profissionais se devia à grande rotatividade dos 

mesmos na Unidade de Saúde. Estes, segundo informação da própria secretaria, se afastavam 

do serviço para realizar provas de residência em outra especialidade médica, uma vez que o 

Programa Saúde da Família normalmente não era a primeira opção de escolha da maioria 

desses profissionais. Nestes casos, ficavam as unidades prejudicadas com carência dos 

profissionais, comprometendo toda a efetividade das mesmas. 
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A Secretaria Municipal de Saúde, no momento da pesquisa havia carência de 24 

médicos nas diversas unidades, prejudicando o funcionamento de 15 delas. Quanto ao 

profissional enfermeiro, apenas uma unidade apresentava carência desse profissional. 

De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde, existem 26 Unidades 

Básicas de Saúde da Família (UBASFs) cadastradas nessas regionais. 

 
Tabela 1 - Distribuição das Secretarias Executivas Regionais  

segundo Unidade Básica de Saúde da Família (UBASF) 
SER I SER II SER III SER IV SER V SER VI TOTAL 

3 UBASFs 4 UBASFs 7 UBASFs 3 UBASFs 5 UBASFs 4 UBASFs 26 
Fonte: Dados de 2005 fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza 
 

Com a realização do concurso para preenchimento de cargos para médicos e 

enfermeiros do Programa Saúde da Família, o Município espera com isso amenizar a carência 

atual desses profissionais da equipe e com isso aproximar-se do número necessário para 

cobertura populacional do Município. O Ministério preconiza uma equipe para cada 3,5 mil 

habitantes; Fortaleza (que tem cerca de 2,2 milhões de moradores) deveria ter 629 equipes 

atendendo à população. Seu déficit é de 534 equipes. 

A perspectiva é que novas Unidades Básicas de Saúde da Família (UBASF) sejam 

construídas para atender a demanda reprimida existente no município. 

 

 

5.3 Sujeitos da Pesquisa 

 
Na presente investigação não é considerada relevante à representatividade 

estatística e a casualidade da amostra, pois não se coloca como propósito do estudo a 

generalização dos resultados para além do grupo estudado. Buscou-se obter informações 

suficientes para a reconstrução do universo simbólico dos informantes de modo a permitir 

uma análise aprofundada das falas envolvendo a questão central do tema pesquisado 

(MINAYO, 2004). 

Nestes termos, a amostra foi dimensionada a ponto de permitir a “[...] exaustão, 

ou seja, a recorrência das categorias no material coletado” (BOSI, 1996, p. 30) e a 

subseqüente compreensão, em profundidade, da produção subjetiva emergente na relação com 

os grupos/atores investigados. 
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De acordo com Minayo (2002 apud DERLANDES, 1994, p.24), nos trabalhos 

qualitativos, “a amostragem boa é aquela que possibilita abranger a totalidade do problema 

investigado em suas múltiplas dimensões”. 

Os sujeitos entrevistados na pesquisa são usuários do Programa Saúde da Família 

que recebem as visitas domiciliárias dos profissionais da equipe. A seleção das entrevistas 

teve como critérios:  

• Ter sido visitado no mínimo duas vezes pelo médico ou enfermeiro e 

também pelo agente de saúde  

Quanto ao primeiro critério, ou seja, o mínimo de duas visitas dos profissionais 

(médico ou enfermeiro) se justifica pelo fato de facilitar para o usuário a melhor identificação 

dos profissionais da equipe do Programa Saúde da Família, uma vez que estes sempre 

recebem visitas do agente de saúde e de outros profissionais que trabalham com vigilância à 

saúde nos domicílios.   

• Ser usuário antigo no serviço  

Quanto ao segundo critério, o de maior tempo cadastrado no serviço, permite ao 

usuário conhecer melhor o trabalho desenvolvido pela equipe, de modo a que possa opinar. 

• Estar em condições físicas e psicológicas de responder à entrevista. 

Em respeito à própria condição do usuário e também pela qualidade das 

informações obtidas dos informantes, decidimos levar em consideração as condições físicas e 

psíquicas dos mesmos. 

Conseguimos identificar esses usuários através das equipes. Optamos por equipes 

completa e atuando junta na mesma comunidade a um mínimo de seis meses, por facilitar 

uma maior identificação com o usuário.  Das 72 equipes que estavam completas apenas 46 

apresentavam concordância quanto aos critérios ora descritos.  

Foi possível obter nomes dos usuários através do levantamento dos cadastros 

informatizados bem como acesso aos registros e as fichas de “contingência”, de todos os 

pacientes visitados pela equipe.  

Encontramos alguns contratempos que dificultaram a seleção da amostra, tais 

como: paciente com história de dificuldade de comunicação, alguns desorientados quanto ao 

tempo e espaço, outros se encontravam ausentes para realização de exames ou mesmo 

hospitalizações; e ainda alguns outros que receberam visitas apenas por um componente da 

equipe, ou não conheciam a equipe ou eram recém admitidos na área. 

Em virtude de algumas limitações como as citadas anteriormente, conseguimos 

juntamente com a equipe identificar os usuários que atendiam aos critérios e aceitaram 
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participar do estudo. Ao final foram selecionados para a entrevista 21 usuários, distribuídos 

nas seis Secretarias Executivas Regionais de Saúde.  

 

5.4 Trabalho de Campo 

 
A seleção dos usuários foi realizada através de contato com os profissionais da 

equipes responsáveis pelo acompanhamento da visita domiciliária do Programa Saúde da 

Família no Município de Fortaleza. Após a seleção dos usuários que atendiam aos critérios 

mencionados, foi realizado um contato domiciliário com os mesmos, para avaliar a 

disponibilidade e aceitação para participar do estudo. 

A pesquisadora visitou juntamente com agentes de saúde os domicílios dos 

usuários selecionados para participarem da pesquisa. Em geral, fomos muito bem recebidos e 

o diálogo aconteceu de forma tranqüila e interativa. Na ocasião informamos o motivo da visita 

e explicamos os objetivos da pesquisa. Entregamos e esclarecemos sobre o termo de 

consentimento informado conforme a Resolução do Conselho Nacional de Saúde 196/96 que 

contemplam pesquisas que envolvam seres humanos. Foi dado um tempo para que os sujeitos 

selecionados decidissem ou não participar do estudo. Em outro momento, os documentos 

entregues foram recebidos e os que concordaram em participar do estudo foi agendado o local 

e hora para realização da entrevista. Todos entrevistados optaram por realizá-la no próprio 

domicílio por questão de praticidade e conforto e assim foi feito. 

Na seleção da técnica para obtenção das informações, optamos pela entrevista, 

buscando o procedimento não diretivo, por permitir um diálogo mais profundo e rico, 

absorvendo sua complexidade, captando não apenas as respostas aos questionamentos, mas 

também os sentimentos dos sujeitos pesquisados. 

De acordo com Minayo (2004, p. 114) “a entrevista não é simplesmente um 

trabalho de coleta de dados, mas sempre uma situação de interação”. A pergunta de 

investigação é uma das chaves para aprofundar na entrevista a comunicação entre 

entrevistador e entrevistador, conforme afirmam Mercado e Bosi (2004). 

Os teóricos Kahn e Cannel oferecem a seguinte definição para o que denominam 

entrevista de pesquisa: “conversa a dois, feita por iniciativa do entrevistador, destinada a 

fornecer informações pertinentes para um objeto de pesquisa, e entrada (pelo entrevistador) 

em temas igualmente pertinentes com vistas a este objetivo” (MINAYO, 2004, p. 108). 
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Antes de iniciar a entrevista propriamente dita, tomamos alguns cuidados para que 

os sujeitos entrevistados soubessem com clareza as intenções da pesquisadora para assim 

sentirem respeitados para verbalizar seus pensamentos. Procuramos criar um clima favorável 

ao diálogo - caracterizado por Minayo (2004) como “aquecimento inicial”. 
Visando a apreender a complexidade do nosso objeto de estudo, utilizamos nesta pesquisa, 

entrevistas semi-estruturadas, que segundo Minayo (1994b), é uma técnica que permite enumerar de forma mais 

abrangente possível às questões que o pesquisador quer abordar no campo, a partir de pressupostos, advindos, 

obviamente, da definição do objeto de investigação. 

A entrevista semi-estruturada foi organizada na busca de identificar uma série de 

elementos significativos para o desenvolvimento da integralidade e humanização a partir da 

abordagem relação equipe - usuários. Partimos da compreensão geral de cada entrevistado 

sobre o tema, relacionando com os princípios do SUS, focando a discussão na questão da 

visita domiciliária. 

Em todo o momento da pesquisa foi respeitado o anonimato dos usuários, 

instituições e profissionais da saúde. Para tanto, nas narrativas textuais apresentadas neste 

trabalho, excluíram-se os nomes dos entrevistados e a identificação de cada narrativa se faz 

apenas pela letra alfabética E, acrescido da numeração correspondente a cada informante. 

Quantos aos profissionais citados pelos informantes, utilizamos nomes de plantas (Limoeiro, 

Macieira, etc.) para denominá-los nas narrativas. 

Embora buscando a não diretividade, dada a pouca experiência da entrevistadora 

com a pesquisa qualitativa, ancoramos o percurso em um roteiro de questões, embora o 

flexibilizando. 

A primeira versão do roteiro da entrevista foi pré-testado com dois usuários. Esses 

testes tiveram por objetivo, em primeiro lugar, verificar a utilização de uma linguagem 

apropriada que facilitasse a compreensão das perguntas, e em segundo lugar, observar a 

seqüência das perguntas de forma adequada. Como resultado desse teste, mudamos a 

seqüência de algumas questões a fim de estabelecer um melhor encadeamento. 

Alguns domicílios ficavam próximos as UBASFs, o que facilitou o acesso da 

pesquisadora. Em outros mais distantes, localizados em áreas de risco, tivemos que contar 

também com a ida dos agentes de saúde, por conhecerem melhor as áreas. Relato de violência 

urbana como assaltos à mão armada em áreas de risco, têm interferido na realização das 

visitas das equipes. Alguns profissionais solicitaram transferências para outras unidades por 

questões de segurança e outro desistiu de trabalhar no Programa Saúde da Família depois de 

vitimado por assalto na ocasião da visita. 
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Todas as entrevistas foram gravadas após consentimento dos entrevistados. Foram 

realizadas no mês de março de 2006, em alguns momentos efetuamos quatro entrevistas por 

dia. A média de duração de cada entrevista foi de 40 minutos, variando entre 30 e 50 minutos.  

Quanto a esse momento do trabalho de campo, quero expor detalhes peculiares da 

minha condição de entrevistadora. A realização das entrevistas transcorreu sem problemas, 

pois a grande maioria dos entrevistados se propôs a participar da mesma, principalmente pelo 

fato de conhecerem os profissionais das equipes e confirmarem a visitação dos mesmos. 

A maioria dos entrevistados não apresentou dificuldade em abordar os temas 

propostos. Ao contrário, algumas entrevistadas aproveitaram a ocasião para expressar na suas 

falas emoção e gratidão e o reconhecimento ao profissional da equipe. Recordo uma 

entrevistada que aniversariava no dia da entrevista e comentou que ninguém havia dado 

sequer os parabéns; aproveitamos a ocasião, para felicitar-lhe e proporcionar um clima mais 

festivo. Outras duas informantes aproveitaram o momento para deixar fluir na conversação 

toda mágoa e ressentimento de profissionais da equipe ou do próprio serviço de saúde. Uma 

informante apresentava timidez e demonstrava vergonha ao falar. Procurei na ocasião, deixá-

la bem à vontade, utilizando uma linguagem acessível e uma postura tranqüila. Segundo 

Forghieri o contato com a essência do conhecimento é para poder captar a manifestação 

original das coisas ou o sentido da vivencia de uma pessoa. O investigador fenomenológico 

numa pesquisa deve guiar-se pela própria experiência e colocar “entre parênteses” os 

conhecimentos previamente adquiridos – os pré-conceitos, saindo de uma postura explicativa 

ou teórica para abrir-se ao que surgirá no encontro intersubjetivo entre o pesquisador e o 

sujeito pesquisado. (FORGHIERI, 2004, p.8). 

Em alguns domicílios aconteceu do entrevistador ou familiar solicitar à 

pesquisadora a verificação da pressão arterial. Outros ainda aproveitavam o ensejo para relatar 

queixas e solicitavam as medicações para curar suas enfermidades, permitindo-nos sentir 

demandas e expectativas. 

O roteiro da entrevista encontra-se no apêndice A. As entrevistas abordaram os 

seguintes temas: Conteúdos gerais: percepção sobre visita domiciliária no PSF, bem como 

conteúdos específicos, tais como: importância da visita domiciliária, motivos os quais são 

visitados, relação da equipe com o usuário, diferenças da consulta no consultório para o 

atendimento no domicílio, diferenciação na consulta da equipe para outros profissionais de 

saúde.  

As variáveis de identificação dos informantes foram: sexo, idade, estado civil, 

escolaridade, profissão, renda, SER à qual pertence e tempo que a equipe atua na comunidade. 
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6 ANÁLISE E DISCUSSÃO 

 
Na tabela a seguir, apresentaremos algumas características dos entrevistados. 

 
Tabela 2 – Distribuição dos entrevistados segundo sexo, idade (anos), estado civil, escolaridade, profissão, 

renda familiar*, SER, tempo de PSF na área 
 
Informante 

 
Sexo 

 
Idade 

 
Estado 
civil 

 
Escolaridade 

 
Profissão 

 
Renda 
SM  

 
SER 

 
Tempo 
PSF 

01 F 42ª solteira Sem/escolaridade Do lar 1 II 2 anos 
02 F 57ª casada Sem/escolaridade Do lar 1 II 2 anos 
03 F 49ª casada E F incompleto Do lar 2  II 1a 6 m 
04 F 55ª solteira E F incompleto Do lar 1 ½ II 3 anos 
05 F 75ª viúva E F incompleto Do lar 2  ½ I 2 anos 
06 F 78ª casada E F incompleto Do lar 2 I 2anos 
07  M 71ª casado Sem/escolaridade vigia 1 I 2 anos 
08 F 67ª viúva E F incompleto Do lar 1 I 5 anos 
09 F 67ª casada Sem/escolaridade Do lar 2 III 1a 6m 
10 F 70ª viúva Sem/escolaridade Do lar 1 IV 5 anos 
11 F 53ª casada E F incompleto Do lar 3 ½ III 3 anos 
12 F 85ª solteira Sem/escolaridade Do lar 1 IV 2 anos 
13 F 53ª solteira E F incompleto Do lar 2 ½ V 5 anos 
14 F 64ª separada E F incompleto costureira ½ IV 5 anos 
15 F 53ª separada E F incompleto costureira 4 VI 3 anos 
16 F 71ª viúva E F incompleto costureira 2 ½ VI 2 anos 
17 M 77ª casado Sem/escolaridade sapateiro 1 V 5 anos 
18 F 78ª viúva E F incompleto Do lar 3 ½ III 2 anos 
19 M 71ª casado E F incompleto mecânico 2 III 1a 6m 
20 F 69ª viúva E M completo professora 6 III 3 anos 
21 M 60ª casado Sem/escolaridade pedreiro 1 ½ III 1a 6m 

Fonte: Pesquisa 2006 * salário mínimo (SM) = R$ 300,00 

 

Os participantes da pesquisa estão distribuídos quanto ao sexo em 4 homens e 17 

mulheres.  Não saberia especificar o porquê dessa disparidade entre as mulheres, mas suponho 

que o fato da mulher cadastrada ser maioria se deva principalmente à estimativa de vida do 

gênero feminino ser maior que o masculino e a visita do Programa Saúde da Família ser 

prioritariamente para as pessoas idosas ou acamadas. As mulheres também são mais próximas 

do serviço e mais ligadas na saúde. A oferta de programas institucionais na sua grande 

maioria compreende mais o gênero feminino, tais como: planejamento familiar, pré-natal, 

puericultura, prevenção ginecológica e outros.  

Apresentam renda familiar média de 2 salários mínimos. A diversidade é 

observada nas idades dos informantes que variam de 42 a 85 anos. Quanto às atividades 

profissionais, essas abrangem aquelas de menor remuneração. Entre os homens aparecem as 

ocupações de vigia, sapateiro, mecânico e pedreiro e, entre as mulheres, observa-se que 13 

delas são definidas como do lar (donas de casa), 3 são costureiras e 1 é professora. Quanto à 
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escolaridade, 8 deles não têm escolaridade, apenas 1 tem Ensino Médio Completo, e os 

demais (12), tem Ensino Fundamental Incompleto. Quanto às Secretarias Executivas 

Regionais (SER), observa-se que 4 deles pertencem respectivamente a SER I e SERII, 6 

pertencem a SER III, 3 pertence a SER IV e 2 pertencem respectivamente a SER V e SER VI. 

Quanto ao tempo que dispõe de Programa Saúde da Família, aparece oscilando entre 1 ano e 6 

meses a 5 anos. 

 

6.1 Conhecendo a Rotina dos Serviços 
 

Antes de apresentarmos o processo de categorização e discussão das informações 

faremos uma breve apresentação da rotina do serviço do Programa Saúde da Família no 

Município de Fortaleza. 

As atividades realizadas pelas equipes seguem um cronograma definido. Em todas 

as unidades selecionadas, são destinados dois períodos por semana para cada equipe realizar a 

visita domiciliária. Nos outros turnos, os médicos e enfermeiros realizam atendimentos a 

hipertensos, diabéticos, pré-natal, puericultura, prevenção ginecológica, planejamento 

familiar, demanda espontânea e outros. 

Quanto à prioridade das visitas, estas são destinadas mais aos pacientes com 

doenças crônicas, acamados e impossibilitados de se deslocarem ao serviço de saúde. A sua 

grande clientela é constituída por idosos que se encontram nessas condições. Também são 

realizadas visitas as puérperas e recém-nascidos. Essas últimas, realizadas mais 

frequentemente pelos enfermeiros e agentes de saúde.  

Observamos que o número de visitas realizadas pelo profissional médico é bem 

menor se comparada aos outros profissionais da equipe. Algumas unidades em decorrência da 

falta desses profissionais decidem pela permanência do médico na unidade de saúde ao invés 

deste acompanhar a visita. Muitos desses profissionais permanecem na unidade para atender à 

demanda espontânea de áreas descoberta. Nesses casos, a visita é delegada à enfermeira, que 

juntamente com os agentes de saúde a realizam. 

Suponho que essa questão do médico permanecer na unidade atendendo à 

demanda espontânea tenha reflexo direto com a própria formação, marcada pela fragmentação 

da assistência, pela consideração do corpo biológico como objeto de trabalho, pela 

centralidade das ações e a conduta medicalizante, pelo arquétipo da prática liberal. 
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É curioso o fato de alguns profissionais do Programa Saúde da Família, 

apresentarem dificuldades para o desenvolvimento de práticas educativas e de promoção na 

saúde. Alves (2006, p. 47) ilustra este fato no seu comentário, quando afirma ser 

“imprescindível a critica na formação pedagógica em saúde, uma das possíveis vias de 

reprodução do modelo médico hegemônico no campo da saúde”. 

Para esta autora, não basta argüir a pertinência de mudanças na formação 

universitária desses profissionais ou implantar programas de educação permanente nos 

serviços. Cabe pensar e agir sobre os processos do trabalho, acionando dispositivos para 

alterar relações técnicas e sociais nas organizações. O investimento e a aposta na capacidade 

comunicativa e dialógica dos sujeitos, bem como a valorização e promoção de espaços de 

reflexão conjunta dos agentes expressando uma necessidade concretamente estabelecida pelo 

próprio modo de produção do cuidado em saúde. (ALVES, 2006). 

Acreditamos que a alteração na grade curricular dos cursos na área de saúde pode 

constituir um passo decisivo na formação desses profissionais. A oportunidade de levantar 

aspectos relacionais à prática assistencial vigente, é o pontapé inicial para sensibilizar novos 

profissionais para a necessidade de reformulação das idéias, já que a proposta da Reforma 

Sanitária é recente se comparada com as práticas assistenciais existentes. 

Foi consenso nas UBASFs visitadas pela pesquisadora, que a visita domiciliária é 

destinada aos pacientes acamados ou impossibilitados de virem ao posto. Majoritariamente é 

dirigida aos pacientes que fazem uso sistemático de medicações e que necessitam de avaliação 

e novas receitas. Vale salientar que em algumas unidades que apresentam equipes 

incompletas, o profissional médico não abre mão de realizar a visita domiciliária, 

principalmente quando se trata de casos que exige a presença desse profissional. 

Quanto às atividades educativas e de promoção à saúde, estas acontecem na 

própria unidade, priorizando a clientela do planejamento familiar, prevenção ginecológica, 

hipertensos e diabéticos, além da puericultura. 

Em uma unidade foi relatado que as equipes são estimuladas a desenvolverem 

mais atividades que apresentem bom retorno financeiro ou apresentem maior produtividade. 

Neste caso, foi citada a prevenção ginecologia por apresentar mais condição de atender um 

número maior de pessoas se comparada com a visita, que é uma atividade que leva mais 

tempo para ser realizada. 

Esse modelo subestima a dimensão psicológica, social e cultural da relação saúde-

doença, portanto, a integralidade com os significados que a doença assume para o paciente e 

seus familiares. Para Helman esse aspecto se refere à racionalização científica da medicina 
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moderna, baseada numa mensuração objetiva e quantitativa. (HELMAN, 1984 apud 

CAPRARA; RODRIGUES, 2004). 

A forma de financiamento do PSF ainda é um dos maiores obstáculos, pois o 

incentivo financeiro que o Ministério da Saúde fornece aos municípios para o PSF é 

relacionado à cobertura que a cidade alcança. O profissional do Programa Saúde da Família 

trabalha de acordo com metas de cobertura para determinados atendimentos. É preconizado 

que diariamente o profissional realize 16 consultas, o que ao final do mês, corresponderá à sua 

“produção mensal”. Portanto retomando a questão da prevenção ginecológica suponho que o 

profissional nesse tipo de procedimento leva menos tempo que levaria para realizar uma visita 

domiciliaria, já que a conduta é mais técnica e leva bem menos tempo se comparada com a 

visita. Acredito que essa conduta dificulta o processo de integralidade e humanização no 

atendimento, cujo propósito prioriza aspectos sócio-culturais, familiares e emocionais 

relacionados à doença e seus sintomas, enfrentando um tensionamento entre princípios e a 

materialidade do sistema de saúde. 

Quanto aos registros da visita, os documentos utilizados são as fichas preenchidas 

no computador pelos profissionais de nível superior da equipe. Estas servem também para 

controle e acompanhamento das atividades realizadas. Em algumas situações, observamos que 

nem todas as fichas das visitas são retro-alimentadas no sistema. Alguns relatam que isto se 

deve à condição do sistema informatizado que em determinadas situações não funciona 

adequadamente. Nesse caso, os registros ficam anotados em cadernos ou agendas pessoais dos 

profissionais. Devido a pouca informação nessa ficha, observamos no registro da equipe, 

limitação nos seus dados, deixando empobrecidas as informações do paciente visitado. Já os 

agentes de saúde preenchem manualmente a “ficha de contingência” utilizada para cada visita 

realizada. Nesta constam informações sobre: nome do paciente, data nascimento, endereço, 

pressão arterial, queixa principal, procedimento realizado e assinatura do responsável. (ver 

ANEXO A). 

Em relação aos transportes utilizados para realizar as visitas, estes são de 

responsabilidade das Regionais. Cada unidade de saúde tem seu carro. Mensalmente o 

automóvel é enviado à unidade pela Regional para diariamente realizar atividades de interesse 

da mesma, que podem ser visitas e outras. O automóvel é controlado por quilometragem 

mensal. Quando a quilometragem definida é extrapolada, a unidade não mais utiliza o carro 

pra realizar visitas domiciliárias. Nesse caso, mesmo a contra gosto da coordenação, alguns 

profissionais em casos excepcionais realizam visitas em seus próprios carros. 
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Em algumas unidades de saúde, a visita domiciliária não acontece regularmente. 

Além da falta de transporte, há relatos de que, em algumas unidades, nos últimos seis meses, 

houve alteração no ritmo de trabalho devido às licenças e ou afastamento de profissionais para 

preparação do concurso para médicos e enfermeiros do Programa Saúde da Família, realizado 

no ultimo mês de fevereiro no Município de Fortaleza, acarretando alteração no cronograma 

de atendimento, e nesse caso a visita é mais sacrificada por ser mais fácil desmarcar pelo fato 

do paciente não se deslocar do seu domicílio. 

 

6.2 Processamento, Categorização e Interpretação das Informações 
 

Após a transcrição das entrevistas foi realizado o processamento, categorização e, 

posteriormente a interpretação das informações. O processamento descritivo é a etapa 

fenomenológica propriamente dita, na qual ocorre a transcrição literal de cada fala; em 

seguida, acontecem leituras sucessivas e exaustivas de cada uma das entrevistas 

separadamente, com o objetivo de o pesquisador ficar impregnado do seu conteúdo – a 

chamada leitura vertical. A fase interpretativa onde se articula o referencial teórico com as 

narrativas corresponde ao exercício hermenêutico pretendido, no sentido de desvelar sentidos 

cuja compreensão demanda mediação de conceitos ou categorias analíticas demarcadas no 

quadro teórico, já que, na perspectiva aqui adotada os sentidos não se revelam de forma 

imediata. 

A seguir, no QUADRO 2 demonstramos a categorização e a Rede Interpretativa 

dela derivada. 

 

REDE INTERPRETATIVA 

Temas centrais 
Aspectos 

Relacionais da 
Visita 

Característica da visita Vinculação com o Serviço 

Percepção da relação 
profissional usuário freqüência e duração Funcionamento da unidade 

Humanização do 
cuidado Seleção dos atendimentos Equidade Dimensões 

O sentido da 
integralidade  Integração da atenção 

Quadro 2 - Rede Interpretativa 
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Delineamos o processo de categorização, iniciando com a identificação das 

temáticas presentes no discurso de cada informante. Em seguida, realizamos leituras 

“horizontais” das entrevistas, com objetivo de dar conta das recorrências e, assim, traçar eixos 

comuns que levariam à sistematização das informações em temas e dimensões, configurando 

a construção da “rede interpretativa”. (MINAYO, 2004). 

Esta rede da qual lançamos mão como recurso de visualização das distintas 

dimensões se estruturou tendo como eixo três temáticas ou temas centrais que emergiram, 

conforme já assinalado, após várias leituras e releituras das falas dos sujeitos. São elas:  

1) Aspectos relacionais da visita  

2) Características da visita  

3) Vinculação com o serviço 

No primeiro tema abordaremos percepções dos usuários quanto aos aspectos 

relacionados com a humanização do cuidado e a integralidade da assistência na visita 

domiciliária. Neste tema emerge a subjetividade inerente ao processo de vivência e interação 

deles com os profissionais da equipe. O foco passa a contemplar o convívio regular entre os 

sujeitos investigados e a equipe de profissionais responsável pela visitação domiciliária. 

Já no segundo, enfocamos as características da visita em relação à prioridade e 

operacionalização da mesma e por último, levantamos as questões relacionadas com o serviço 

(unidade) de saúde, enfocando aspectos funcionais, de priorização e de integração da atenção 

com outros serviços. 

Estes temas constituem os eixos centrais de nossa análise desdobrados em 

dimensões podendo assim ser representados: 

 

Aspectos relacionais da visita 

1- Percepção da relação profissional-usuário 

2- Humanização do cuidado 

3- O sentido da integralidade 

 

Características da visita 

1- Freqüência e duração 

2- Seleção dos atendimentos 
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Vinculação com o Serviço 

1- Funcionamento da unidade 

2-  Equidade 

3-  Integração da atenção 

 

Tal informação, embora contemple a “estrutura” do fenômeno focalizado no 

estudo, com base nas percepções dos informantes (usuários) não permite retratar as interfaces 

entre os vários elementos. Tal objetivo será perseguido no exercício interpretativo que ora 

vivenciamos, percorrendo os vários temas, correspondendo ao que aqui se denomina “Rede 

Interpretativa”. 

 

6.2.1 Aspectos Relacionais da Visita 

 
A primeira dimensão “percepção da relação profissional-usuário” se expressa 

em múltiplos sentimentos visíveis nos depoimentos dos sujeitos. Nas falas emergem palavras 

que traduzem sentimentos favoráveis à natureza da ação; tais como: felicidade, esperança, 

costume. Vejamos os depoimentos dos sujeitos a seguir: 

 
[...] porque mesmo elas tendo andado lá na casa da gente, de vez em quando elas 
perguntam como é que a gente vai, se está faltando alguma coisa, se faltar elas 
trazem, peço para trazer, aí eu acho que somos felizes. (E 19) 
 
É bom, porque quando vem à gente tem aquela esperança que aquela pessoa vai 
passar algum remédio, vai dar algum conforto à gente né; para aquela pessoa 
doente. (E5) 

 

Nestes casos percebe-se que os sentidos atribuídos não se circunscrevem às 

questões de saúde. A relação é desse modo, compreendida mais como uma atitude direta de 

ajuda disponibilizada pela equipe profissional aos usuários, centrada na consideração, no ato 

de oferecer conforto, alívio e doação para com o outro, doação, significando a transmissão 

gratuita a outrem, numa postura ética de desinteresse no outro, como objeto de intervenção. 

(FREIRE, 2002). 

Nas falas de alguns informantes fica clara a necessidade de “estar acostumado” 

com o profissional para que a relação aconteça, evidenciando a empatia e o vínculo como 

elementos centrais na relação de cuidado Hycner (1997 apud BOSI; UCHIMURA, 2006, p. 

100). 
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Para os informantes não interessa a capacidade técnica e outras características da 

equipe disponível para atendê-los, o que parece contar mais é a condição de estarem 

acostumados com o profissional que habitualmente os atendem, o que confere relevância à 

continuidade e no vínculo como dimensão de qualidade do atendimento: 

 
[...] os outros são bons, mas é diferente né? A gente não é acostumada, a gente 
nunca consulta com esses né [...] não é acostumada com eles, à gente vê pela 
primeira vez, é muito difícil ver, é meio estranho, a gente fica meio acanhada, é 
muito diferente, aqui com eles já estou acostumada. (E 8) 
 
Fico a vontade com eles, eu já estou acostumada com eles. Eu tinha até que tirar 
minha diabetes e eles nunca mais vieram. Nunca mais eles vieram aqui, estou com 
raiva (risos), parece que estão de férias. (E8) 
 

No Programa Saúde da Família a atenção está centrada na família, conforme já 

anunciado, entendida e percebida a partir do seu ambiente físico e social, o que visa 

possibilitar às equipes de saúde uma compreensão ampliada do processo saúde/doença e da 

necessidade de intervenções que vão além de práticas curativas. (BRASIL, 2000). Assim, as 

expectativas expressadas pelos usuários tão somente vão ao encontro do foco do Programa; 

facilitar a aproximação de quem oferece ou presta serviço para quem o recebe, personalizando 

a relação. 

No aspecto de comunicação profissional-paciente, devem existir dois sujeitos em 

relação de troca e alternância de falas, sendo necessária uma sintonia desses dois sujeitos. 

Autores como Caprara e Rodrigues (2004) relacionam o modelo comunicacional com dois 

aspectos assim definidos: o “paciente” (sintomas, expectativas, medos e ansiedades), o 

“médico” (habilidade comunicacional, experiência profissional, stress, ansiedade). 

De acordo com Caprara e Rodrigues (2004), cada consulta é uma nova relação que 

se estabelece, e que para o médico cabe o papel de possibilitar que a relação seja centrada no 

usuário, que deve ser considerado de maneira integral, e não na sua doença, tal como ocorre 

no enfoque biomédico. Deve-se incorporar ao cuidado a percepção do usuário acerca da sua 

doença, que possivelmente diverge do seu modelo clínico, e que essa mudança na postura 

médica não significa dizer que ele tenha que se transformar em psicólogos ou psiquiatras, mas 

que além do suporte técnico-diagnóstico, necessitam de sensibilizar para conhecer a realidade 

do usuário. (CAPRARA; RODRIGUES, 2004). Além disso, uma postura interdisciplinar 

permite estratégias de cuidado, como as interconsultas, referindo aos demais profissionais o 

que a formação médica não consegue dar conta (GELUDA et al., 2006). 
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Para alguns sujeitos da pesquisa a simples existência de uma comunicação entre os 

usuários e as equipe que fazem as visitas domiciliárias gera uma atitude de bem estar, gratidão 

e distração, afastando-os de suas preocupações cotidianas. 

 
Bom quando eles chegam aqui, eles procuram conversar comigo, saber como eu 
estou, ta entendendo? Saber como é eu estou passando aqui, se a gente está com 
saúde, como é que a gente está [...] ta entendendo? Eu me sinto muito bem. (E13) 
 

Eu me sinto muito grata, sabe, primeiramente a Deus e depois a pessoa que me 
atendeu [...] eu acho maravilhoso. (E20) 
 

A doutora Papoula conversa muito comigo, a doutora Roseira conversa muito 
comigo [...] eu acho muito bom quando aparece uma pessoa para conversar 
comigo, que eu esqueço mais, me distraio. (E3)  
 

Para outros, a dificuldade de diálogo e a falta de comunicação são tão evidentes, 

que se constrói uma espécie de “abismo” entre usuário e profissional. Nesses casos, manter 

um simples diálogo, como dizer o que sente, parece ser algo tão difícil que, em certos casos, 

chega a causar uma paralisia na comunicação. Atribuímos essa paralisia na comunicação a 

questão da relação profissional-usuário parecer distanciada e sem vinculação. 

 
Eu não tenho relação com eles, eles vêm, perguntam alguma coisa e eu respondo e 
pronto; só isso mesmo. (E 1) 
 

Agora que eu estou indo para doutora não sei falar com o doutor não [...] aparece 
umas coisas em mim, mas eu não sei nem falar com o doutor, não sei não. (E 9) 
 

Às vezes quando eles vem aqui eu nem falo, nem nada. (E 9)  
 

Outros ainda percebem a relação marcada por tamanha indiferença que 

desencadeia uma procura de soluções em outras instâncias. Chegam a procurar outras 

unidades com o intuito de se transferir ou até mesmo garantir seu atendimento quando 

necessário. Autores como Infante e Abreu (2004) apontam a duplicação de atendimento como 

sinalizadora da manifestação dos usuários. Do ponto de vista do SUS, tal questão merece 

atenção tanto sob o ponto de vista humano quanto sob o prisma econômico, ou seja, os custos 

que essa distorção acarreta para o usuário. 

Os usuários chegam a se perceber diante do profissional como algo invisível, não 

raro, correspondendo ao que Goffman (1969) nomeia como “não pessoa”, denominação 

proposta para os pacientes tratados como se não estivessem presentes, mesmo estando. Para 

ilustrar essa representação Goffman (1969) cita pacientes doentes e idosos dentro de 
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instituições hospitalares, onde é comum encontrar despersonalização dos enfermos, sendo 

esses identificados por números de leitos ou patologias, perdendo sua própria identidade 

Goffman (1969 apud BOSI; UCHIMURA, 2006, p.101) e Serapioni (1999). 

Dentro dessa temática, Serapioni (1999) relembra a Reforma do Sistema Sanitário 

da Itália, cujo foco foi garantir a constante adequação dos serviços de saúde às necessidades 

do cidadão. Na ocasião, coube aos gerentes a criação de um sistema de marcadores para 

avaliar, dentre outras dimensões, a “personalização do cuidado”. O sistema desqualificava os 

serviços e prestações que, mesmo válidos em qualidade técnico-científica, menosprezavam ou 

humilhavam a personalidade do doente, tal constatação exemplifica a avaliação da qualidade 

como ferramenta para gestão e planejamento em saúde. (BOSI; UCHIMURA, 2006). 

A necessidade de fazer parte, de ser incluído é claramente mencionada na 

colocação a seguir: 

 
Eu fui reclamar isso lá no idoso, pra mim não melhorou nada não. Eu levo minha 
vida, ela leva a vida dela. Vem só deixar os remédios e pronto [...] Eu acho, eu me 
acho sabe, invisível no meio deles. (E 14). (grifo nosso). 

 

O local denominado pelo usuário de idoso refere-se à Associação Beneficente 

Cearense de Reabilitação (ABCR) que fica próxima à residência da informante e onde 

frequentemente existe atendimento (verificação de pressão arterial) destinado à pessoa idosa. 

Essa informante demonstrou uma profunda mágoa em relação à equipe porque esta nunca 

realiza a visita em sua residência; quando muito, a agente de saúde entrega a medicação. 

Segundo essa usuária, a equipe não a visita porque, diferentemente dela, acredita que a mesma 

se encontra em perfeitas condições de se dirigir para o atendimento no posto. O que fica 

patente é que sua demanda jamais foi escutada. 

Caprara e Rodrigues (2004) em recente estudo voltado à relação médico-usuário 

no Programa Saúde da Família no Ceará, identificam as principais características da relação 

profissionais médicos e os usuários bem como seus principais problemas. No que se refere à 

comunicação entre ambos, a pesquisa mostra que, no começo da consulta, quase todos os 

médicos tentam estabelecer uma relação empática com o usuário e apesar disso uma série de 

problemas surge de forma evidente: 39% dos médicos não explicam de forma clara e 

compreensiva o problema, bem como em 58% e 53% das consultas, respectivamente, os 

médicos não verificam o grau de entendimento do paciente sobre o diagnóstico dado e 

tampouco a compreensão do usuário sobre a indicação terapêutica. 
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Outro problema apontado na pesquisa são os aspectos organizacionais, como a 

rotatividade dos médicos, a falta de estrutura física adequada, os problemas na organização 

dos serviços e os fatores sociais e culturais. Lloyd (1996 apud CAPRARA; RODRIGUES, 

2004) enfatiza que o espaço terapêutico teria de facilitar a comunicação, mantendo a 

privacidade e conforto e evitando as interrupções. 

Esses achados estão em sintonia com outros trabalhos, tais como o de Ley (1988) e 

o estudo de Fallowfield et al. (1990), que mostram que a maioria das queixas dos pacientes 

relaciona-se com problemas comunicacionais com o médico, ocasionando problema de 

vínculo e, consequentemente, comprometendo o cuidado. 

Infante e Abreu (2004) compreendem a insatisfação dos usuários com a qualidade 

do atendimento recebido como resultante de um conjunto de interações sociais presentes no 

processo de atendimento. Em seu estudo, o atendimento médico irregular caracteriza-se por 

apresentar sérios problemas interpessoais e éticos, além do predomínio da desinformação, do 

menosprezo e da discriminação. O que as autoras denominam como “queixas médicas” 

possibilitam aos usuários manifestarem sua insatisfação em relação à qualidade que só pode 

ser alcançada quando o usuário tem voz, sendo possível compreender o que para ele é 

qualidade do atendimento. 

As percepções diferenciadas entre médicos e usuários no relacionamento são 

influenciadas por questões que enfatizam a assimetria e dificultam o estabelecimento de uma 

melhor relação. Essa diferença é reafirmada pela compreensão da doença por parte do 

paciente, que perpassa caminhos diversos daqueles em que se constrói o discurso biomédico. 

No que se refere ao processo saúde-doença, a literatura antropológica assinala que 

várias línguas apresentam mais de uma palavra para designar o que denominamos doença. Na 

literatura anglo-saxônica há três delas: disease, sickness e illness. A expressão illness pode ser 

entendida a partir de dois pontos de vista: doença-sujeito e doença-sociedade, que 

respectivamente refletem, subjetividade do doente e comportamentos sócio-culturais ligados à 

doença. Para integrar as noções de doença-objeto que é disease com doença-sujeito e doença-

sociedade que é illness, é proposto que se avance o debate em sickness, pois esta terminologia 

pode articular simultaneamente: as condições sociais, históricas e culturais de elaboração das 

representações do doente e das representações do médico e isso em qualquer que seja a 

sociedade considerada. (LAPLANTINE, 1991, p.16-17). 

As questões relacionais até aqui exploradas se capilarizam (conforme fica 

implícito na noção de “rede interpretativa”) na segunda dimensão “humanização do 

cuidado”. 
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Para Heidegger, 1889-1976, o cuidado antes de qualquer atitude e condição do ser 

humano se acha presente em todo procedimento e situação concreta. Conforme já assinalado, 

em sua famosa obra “Ser e Tempo”, afirma que o cuidado se encontra antes de tudo, na raiz 

do ser humano. E o fazer humano, sempre vem impregnado de cuidado como um “modo-de-

ser” essencial. (BOFF, 2003, p. 34). 

Nessa perspectiva, cabe observar que cuidar é: “mais que um ato, é uma atitude. 

Portanto, abrande mais que um momento de atenção, de zelo e de desvelo. Representa uma 

atitude de ocupação, preocupação, responsabilização e de envolvimento afetivo com o outro”. 

(BOFF, 2003, p. 33). 

Por sua vez, Carvalho (2006), dialoga sobre a atitude profissional diante da 

necessidade expressa pelo outro, enfocando a necessidade “de abertura para com o outro, 

através do reconhecimento e respeito, assumindo-o como uma pessoa singular e única, com 

sua historia de vida e valores, seus medos e sofrimentos”. Carvalho (2006) cita a necessidade 

de uma nova abertura, em certos casos já presentes, distantes do seguimento de rotinas típicas 

das relações atuais, assumindo papel de alteridade no serviço de saúde, que segundo ela, já era 

condição denunciada pelo filósofo Emmanuel Levinas, quando situa “a necessária atitude de 

escuta, respeito e acolhimento do sofrimento e da singularidade do outro”. (CARVALHO, 

2006, p. 109). 

Na fala exposta a seguir, abordaremos a percepção do cuidado como significativo 

apoio à minimização da solidão e do sofrimento causado pela carência do componente 

familiar. Neste caso, o profissional assume também papel de membro da família. 

 
Doutora para ser sincera, todo dia eu digo, a família que eu tenho são meus 
médicos, porque é com quem eu converso e com quem [...] realmente [...] eu 
encontrei apoio, mais de que minha família. Eu sou mais cuidada por eles do que 
pela minha família. Eu me sinto bem no dia em que eles vêm... eles conversam 
comigo. Por isso que, às vezes, eu digo que a família que eu tenho são eles e eles 
disseram que enquanto eu não morrer eles estão me dando força [...] é a família 
que eu tenho, que realmente já conheço, que eu sou uma pessoa sozinha, eu não 
tenho conversa com minha filha, não tenho conversa com meu homem com quem 
eu vivo há 20 anos e nem ele vem conversar comigo. Eu sou totalmente assim, 
isolada. Aí, eu me entendo com meus crochês. (E1) 
 

Nesta fala, o cuidado é visto como uma relação de apoio, integral em que a relação 

com o outro suscita acima de tudo responsabilidade; compromisso que é manifestado no 

modo de agir e de interagir com o outro; numa postura de escuta e acolhimento.  

Merhy (1994, p. 138) chama atenção para a questão do vínculo. É importante 

refletir sobre a responsabilidade e o compromisso que vem atrelado à noção de vínculo. 
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Criar vínculo implica ter relações tão próximas e tão claras, que nos sensibilizamos 
com o sofrimento daquele outro, sentindo-se responsável pela vida e morte do 
paciente, possibilitando uma intervenção nem burocrática e nem impessoal. 

 

Se para alguns este sentido é marcante, para outros entrevistados, percebemos 

certa confusão quando se refere ao cuidado recebido. Não fica muito claro o verdadeiro 

motivo do cuidado dispensado pelos profissionais da equipe.  

 
Eu acho que eles tratam assim [...] por amizade, não por amizade de amigo né? 
Por uma necessidade que ele tem, do trabalho dele e eu precisar dele, na hora que 
eu estou precisando, de doença ou de qualquer problema aqui na minha casa. 
(E13). 

 

Pretendo somar a este debate aspectos conceituais e práticos da humanização que 

emergiram da subjetividade dos sujeitos trazendo uma perspectiva reflexiva em torno do 

cuidado humano como abordagem central na visita domiciliária. 

Vimos que o termo humanização é muito antigo, polissêmico e, na prática, sempre 

expressou ações fragmentadas, imprecisas e frágeis, com predomínio de ações ligadas ao 

voluntarismo, assistencialismo, e paternalismo, apesar de um novo discurso sobre 

humanização emergir ao longo dos anos 1999. Definido como proposta política do Ministério 

da Saúde, neles predominam ações voltadas à melhoria da qualidade do atendimento e da 

satisfação do usuário. De lá para cá, vem se estabelecendo uma sutil relação entre 

humanização –qualidade na atenção – satisfação do usuário. 

Tracemos aqui um diálogo em que a humanização é uma atitude que permeia 

relações simbólicas e intersubjetivas entre os indivíduos A relação em questão corrobora a 

prática do acolhimento, respeito e diálogo, fortemente marcada pela relação de troca e 

“entrelaçamento” entre os sujeitos envolvidos. A esta relação de “entrelaçamento”, Hycner 

(1997 apud BOSI; UCHIMURA, 2006, p.100) cita ontologicamente como: 

 
O paradoxo do [...] humano é que não sou completamente eu mesmo, até que seja 
reconhecido em minha singularidade pelo outro – esse outro precisa do meu 
reconhecimento a fim de se tornar completamente a pessoa [...] que é. Somos 
inextrincavelmente entrelaçados. Nossa validação pelo outro traz valor a nós 
mesmos.  Somos parte de um laço de relações recíprocas. 
 

Nas práticas de saúde, ao que parece, se instituiu humanizar como o “bom 

humano”. Pessoa boa, de bom coração. Na percepção do usuário o humano é dotado de 

valorização e amor ao próximo, independente do contexto e da classe social. 
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[...] que dá valor à outra pessoa. Eu acho uma gratidão profunda a pessoa amar a 
Deus e amar ao próximo , como se dissesse eu sou pobre e você é rico. Ele atende, 
da maneira que atende você ele atende a mim. (E 20)  

 

Eu me sinto bem! Eu sei que tenho, como pobre eu tenho eles que me olham, que 
gostam de mim! Não pela minha doença, pelo meu tratamento que eu fiz com ele 
[...] que dizer, que me enxergam como pessoa [...] não pelo meu tratamento! Se 
eles me recebem bem, se eles me tratam bem, me tem como pessoa, para mim isso 
aí é gratificante. (E 13) 

 

Para outros, parece mais significativo dispor da gentileza do profissional e poder 

usufruir uma relação de respeito mútuo, fruto do bom atendimento. 

 
A pessoa humana é para tratar o outro bem [...] eu acho muito bom, eles me tratam 
muito bem, e isso aí é muito bom para gente [...] (E 20) 

 
Uma pessoa boa né? Que atende bem, que não é ignorante, eu penso isso, eu 
prefiro assim. (E8) 

 
Ser bruta não presta não (sorrisos) a pessoa ser delicada é muito bom, é bom 
demais tratar as pessoas direito [...] porque tratar melhor as pessoas, elas ficam 
mais satisfeita, tudo está bom. (E 12). 

 

Boff (2003, p. 34) conceitua de diferentes maneiras “ser humano”. Para ele a 

questão e sua resposta “encontram-se subjacentes nas formações sociais, nas diferentes visões 

de mundo, nas diversas filosofias, ciências e projetos elaborados pelo ingênuo humano”. 

Registramos nossa adesão ao que o autor afirma, salientando as diferentes visões e 

elaborações humanas, o que confere complexidade ao uso e incorporação desse conceito no 

âmbito da Saúde. 

Nesta perspectiva, observamos que, para muitos dos entrevistados, foi comum 

relacionar “educação” para designar o sujeito portador de “atitudes humanas”. Educação aqui 

entendida como delicadeza para com o outro, favorecendo a troca de educação entre as 

pessoas. Para eles, os sujeitos educados são mais humanos e tem o “coração” melhor que os 

demais. 

 
Eu acho que é porque tem educação [...] tem bom coração [...] porque tem gente 
que não tem educação e nem tem coração, é desumana. É importante a pessoa ser 
humana, tratar o outro bem, porque a gente fica gostando [...] a gente fica 
querendo bem. A gente diz que é bem educado [...] (E 10) 

 
Tratar bem é com a pessoa educada. A pessoa com aquela educação me trata bem 
para eu responder bem. Se a pessoa me trata mal eu também vou responder mal. 
Eu não poso falar mal para ninguém, né? Tem que tratar bem, só isso [...] Pra mim 
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eles são, tenho o que falar não! Todos que vieram aqui são educados comigo! 
Todos! (E 7) 

 
Minha filha, quando a pessoa tem aquela educação mesmo, vem do berço. Ela 
trata muito bem pode ser quem seja, né? Se elas não tem, tratam sem educação as 
pessoas, mas se tem educação mesmo, ela trata, principalmente aquelas que mais 
precisam, que é quem se trata mais com amor, não é não? (E5). 

 

Fortes (2004, p. 31), afirma que o pensamento humanista referente à atenção em 

saúde “não enfoca somente problemas e necessidades biológicas, mas abrange as 

circunstâncias sociais, éticas, educacionais e psíquicas presentes nos relacionamentos 

humanos”. O processo saúde doença para o usuário é vivenciado como condição única, 

individualizada, já para os profissionais de saúde, muitos fenômenos são considerados como 

mais um caso, dentro de parâmetros racionais e científicos. Urge mudança de condutas 

profissionais na saúde, no que se refere ao contato e à abordagem dos indivíduos. Neste 

estudo, isso ficou patente quando os informantes recordam atendimentos não resolutivos ante 

suas necessidades, como no caso desse entrevistado no qual predominou a conduta médica 

especializada e fragmentada: 

 
[...] é uma atenção que tem com a gente. Acho muito importante. Coisa ruim é você 
chegar num canto perguntar uma coisa e o pessoal nem ligar, sair, responder mal. 
Como tinha uma doutora lá que, nesse dia que eu estava com dor e fui falar com 
ela, e ela respondeu que não podia fazer nada, me deixou morrendo de dor! [...] 
olha nesse dia eu chorei tanto! [...] não era trabalho dela, né? Era da ginecologia. 
(E 11) 

 

A relação humanizada em discussão busca enfocar diferentes significados 

relacionados com os direitos dos pacientes, tais como: a ética do acolhimento, empatia e 

diálogo, respeito ao outro como um cidadão e não apenas respostas à necessidade biológica do 

doente. 

No relato a seguir, o informante especifica aspectos da interface da “relação” com 

o “conhecimento”, de forma a que o profissional ao abordar o “conhecimento” não o faça 

baseado somente na autoridade proveniente da ciência, mas numa postura de conhecimento 

articulado na relação de partilha do seu saber com a queixa daquele que busca sua ajuda. 

 

 
Quando eu ia lá, eles me atendiam direito. Só dizendo para senhora, somente essa 
médica que veio com abuso [...] eu chegar para pessoa e falar e a pessoa falar 
comigo, me respeitar e eu respeitar a pessoa, eu perguntar uma coisa e me 
responder, se eu pergunto é porque eu não sei. (E 19) 
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O modelo de humanização deve buscar a centralidade do diálogo, produzida na 

relação entre as pessoas, correspondendo ao que Buber (1979, p. 17) nomeia de relação EU – 

TU, que é um ato essencial do homem, atitude de encontro entre dois parceiros na 

reciprocidade e na confirmação mútua. Já a relação EU-ISSO, elimina o humano 

“desumanizado quando este reduz a relação das pessoas à atitude objetivante”. 

Portanto, se o usuário busca o profissional é porque ele espera por alguma 

resposta, o que nem sempre é relacionada à doença Para que a relação de ajuda aconteça faz-

se necessário uma mudança ética na perspectiva do profissional, buscando uma conduta 

focada no profundo respeito ao humano, na solidariedade, na melhoria da capacidade 

comunicacional, limpando toda e qualquer imagem de desinteresse e distrações, para dedicar-

se ao paciente que está diante dele. 

Finalizando os comentários da temática: Aspectos relacionais da visita, iremos 

discorrer sobre “o sentido da integralidade”, como ultima dimensão deste tema. 

Esta dimensão busca analisar os sentidos e usos atribuídos à integralidade como 

princípio norteador do SUS fundamental na organização dos serviços e práticas de saúde, 

conforme aqui já discutido. 

Pinheiro (2001) afirma que a integralidade demandada nas práticas de saúde 

valoriza o cuidado em suas concepções e consideram o usuário como sujeito a ser atendido e 

respeitado em suas demandas e necessidades. Nesta perspectiva anunciada pela autora, faço 

alusão à interface da integralidade com a prática humanizadora em que a vinculação e o 

acolhimento com o outro também se destacam. 

De acordo com Mattos (2001), as ações de saúde pautadas pela integralidade, 

suscitam em três grandes conjuntos de sentidos: O primeiro conjunto se refere às atribuições 

práticas dos profissionais de saúde, ligados ao que se pode considerar uma boa prática. O 

segundo conjunto refere-se a atributos da organização dos serviços criticada por dissociar as 

práticas de saúde pública das práticas assistenciais. O terceiro aplica-se às respostas 

governamentais aos problemas de saúde. 

Analisaremos nessa dimensão o conjunto dos três sentidos da integralidade na 

perspectiva do usuário conforme formulado por Mattos (2001), já discutido no capítulo 

teórico dessa dissertação. 

Como mencionamos há pouco, a integralidade no primeiro conjunto dos sentidos, 

consiste na boa medicina, como resposta ao sofrimento do paciente que procura ajuda no 

serviço de saúde, evitando ser conduzida por prática reducionista e fragmentada. Esta forma 

de medicina reducionista caracteriza-se por apresentar atitude médica fragmentária, a um 
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sistema que privilegia a especialização e segmentação do atendimento. Mattos (2001, p. 45) 

faz crítica à atitude médica fragmentada que privilegia ações específicas: 

 
Integralidade como um sistema que privilegia a especialização e segmentação, a 
atitude médica reducionista, a formação médica de base flexneriana – recusa em 
reduzir o paciente ao aparelho ou sistema biológico que supostamente produz o 
sofrimento e, portanto a queixa do paciente. 

 

Este primeiro sentido da integralidade prima por atendimento profissional. O 

usuário, quando percebe que o atendimento ofertado não correspondeu à sua expectativa, 

provoca nesse, uma sensação de desagrado por não ter sido atendido e respeitado Para um 

informante o aborrecimento decorrente do atendimento recebido foi substituído em nova 

oportunidade, desta vez por satisfação por estabelecer uma relação de reciprocidade. 

 
Na vez que consultei com o Doutor, não gostei muito dele não. Ele mandou eu dizer 
o nome dos meus medicamentos, eu disse o nome e falei que precisava de outro 
porque estava com gastrite. Foi aí que ele passou o remédio caríssimo... Aí eu não 
gostei muito do atendimento não. Como eu tenho IPEC (Instituto de Previdência 
Médica do Estado do Ceará) fui ao médico do IPEC, e ele me consultou bem 
direitinho. Na segunda vez, fui muito bem atendida, verificou minha pressão, 
perguntou direitinho, me animou muito, perguntou meus remédios direitinho. Acho 
que é o dia mesmo. Tem dia que está mais simpático, tem dia que está com 
problema. (E20) 
 

O atendimento integral materializa-se no encontro, na conversa, na atitude do 

médico buscando prudentemente reconhecer, para além das demandas explícitas, as 

necessidades dos cidadãos no que diz respeito à sua saúde. De acordo com Gomes e Pinheiro 

(2005, p. 290), “a integralidade está presente também na preocupação desse profissional com 

o uso de técnicas de prevenção, tentando não expandir o consumo de bens e serviços de 

saúde, nem dirigir a regulação dos corpos”. 

Por medicina integral, Mattos (2001, p. 45) recomenda que a atitude profissional 

deva ser de busca e de encontro com o outro, capaz de apreender o usuário e suas 

necessidades de modo mais integral. 

 

 
Para a medicina integral, integralidade teria a ver com uma atitude dos médicos que 
seria desejável, que se caracterizaria pela recusa em reduzir o paciente ao aparelho 
ou sistema biológico que supostamente produz o sofrimento e, portanto, a queixa 
desse paciente. 
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Para o informante, a atitude médica é percebida fundamentalmente como resposta 

à existência do outro, compreendida como uma totalidade e não reduzida à dimensão 

exclusivamente biológica: 

 
Não é necessário eu ir para o posto porque eu estou bem, não estou sentindo nada, 
nem minha filha. Mais se ela passa nessa rua, ela chega até a mim [...] Está 
entendendo? Ele [...] quando vem no dia das visitas, vem até a mim! Não é para 
consultar não, simplesmente para uma visita (E13). 

 

Para outros informantes, a relevância do atendimento compreende a resolução da 

sua queixa biológica, percebendo como necessária a medicalização no processo de sanar sua 

doença e seu sofrimento manifesto, deixando claro o valor simbólico conferido ao 

medicamento. 

 
Gosto porque ele atende a gente bem, ele resolve os problemas, ele passa remédio. 
Da outra vez eu estava com dor e ele passou logo a receita para eu pegar meus 
remédios. (E15) 
 
É muito bom. São legais. Quando minha mãe está doente, precisando de remédio 
eu vou lá e as meninas me entregam o remédio. Recebem bem, me mandam o 
remédio para casa, e às vezes quando ela está muito doente eu peço para vir aqui e 
eles vem. Não tenho nada o que dizer do não, eu acho ótimo. (E11) 
 
Eu só sinto [...] eu queria achar um remédio para ficar boa dessa agonia que eu 
tenho. Às vezes eu saio daqui parece assim uma coisa e quando dou fé aquilo 
chega em mim, eu não sei o que é eu não sei se é doença, eu não sei que coisa me 
acompanha, eu não sei o que é ainda estou por saber. Faz muitos anos (E6). 
 
O médico vem fazer a visita, se a gente tem problema, é bom porque resolve. É bom 
vim porque a gente participa a eles e eles podem resolver alguma coisa, não é 
não? [...] Uma vez levei daqui o encaminhamento, fiquei na espera até hoje, vai 
fazer um ano (E5). 
 

De acordo com Mattos (2001, p. 49), o termo medicalização é utilizado para 

indicar “um processo social através do qual a medicina foi tomando para si responsabilidade 

sobre um crescente número de aspectos da vida social”. 

Neste sentido o autor afirma que a medicina preventiva é altamente medicalizante. 

Pois “estende as possibilidades de aplicar com certa eficácia técnica os conhecimentos sobre a 

doença, para regular aspectos da vida social” Como ela não trata só doentes, recomenda 

também hábitos e comportamento, muitas vezes, invadindo a privacidade para sugerir modos 

de vida mais saudáveis, supostamente mais capazes de impedir o adoecimento. As falas 

abaixo exemplificam o poder profissional na microfísica da vida social: 
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Ela orienta, diz como é que eu faço, alimentação direitinho sabe, aí eu faço tudinho 
do jeito que ela manda! (E11) 
 
Quando ele vem para visita na minha vista é a mesma coisa. Diz para comer com 
pouco sal, comer sem gordura, olhava para cozinha e dizia cuidado para não cair, 
dizia para gente ficar parado, fica mandando na gente [...] (risadas) (E 12) 
 
Aprendi né? O que ele diz para gente fazer eu faço. Ele diz que a dor que eu tenho 
no meu joelho é da idade mesmo (risos). (E 9) 
 
[...] Sei lá, conversam muito. Eles dizem que eu tenho que fazer exercício.Tem que 
andar, e como é que eu vou andar sem eu poder? “Ah, tem que fazer um 
sacrifício.Tem que andar que é para ficar boa”. Eu digo: mas eu não posso andar, 
eu vou par, eu venho para cá, eu ando pra lá e pra cá, mas para sair na rua eu não 
posso, ele manda é muito eu andar. Eu não posso andar. Se meu joelho não doesse 
tanto eu podia, mas dói meu joelho, mas eu faço quando ele manda. (E 8) 
 

O profissional que pretende orientar suas práticas pelo princípio da integralidade 

busca escapar do reducionismo, tenta ampliar as percepções das necessidades individuais dos 

usuários, apreendendo sobre a melhor forma de dar resposta a tais necessidades. 

No segundo e terceiro conjunto de sentidos, a integralidade está respectivamente 

como modo de organizar as práticas relacionadas com a organização dos serviços e das 

práticas de saúde, e com as políticas especiais desenhadas para dar respostas a um problema 

que aflige o indivíduo ou a coletividade. (MATTOS, 2001). 

No segundo sentido, a integralidade como organização do serviço e das práticas de 

saúde remete-se a uma antiga divisão na década de setenta, em que o extinto Sistema 

Nacional de Saúde (SNS) naquela época consolidou a divisão entre as instituições responsável 

pela saúde pública e pela assistência médica. A primeira pertencia ao Ministério da 

Previdência Social e o segundo pertencente ao Ministério da Saúde. Nesse aspecto, as duas 

eram pensadas independentemente. 

A saúde pública era apreendida pelos técnicos e a assistência médica demandada 

pela população. Os técnicos da Previdência processavam a demanda por atendimento médico, 

viabilizando o; enquanto os técnicos do Ministério da Saúde identificavam aquelas 

necessidades mais típicas da saúde pública não diretamente demarcada pela população, 

organizando proposta de intervenção. (MATTOS, 2001). 

De acordo com Mattos (2001) o resultado dessa dissociação entre saúde pública e 

assistência médica é que estas eram pensadas independentemente. Por esse motivo surge a 

bandeira de luta pela unificação, elaborada oficialmente com o surgimento do Sistema Único 
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de Saúde (SUS), e consolidada pela incorporação do Instituto Nacional de Assistência Médica 

da Previdência Social (INAMPS) pelo Ministério da Saúde. 

Esta nova noção de integralidade defendia a “horizontalização” dos programas 

anteriormente tido como verticais. Os profissionais repensariam suas práticas direcionando-as 

à necessidade da população e não mais exclusivamente na inserção específicas de programas 

estabelecidos. 

Na organização do processo de trabalho a integralidade articula atenção à demanda 

espontânea coma oferta programada de atenção à saúde, buscando ampliar as possibilidades 

de apreensão e satisfação das necessidades individual ou de um grupo populacional. 
 

Eu acho que facilita muito! Só em você está precisando de alguma coisa e ser 
muito bem atendida, é alguma coisa [...] facilita porque só em não ir até lá, porque 
ela não pode andar, tem que botar e levar num carro, aí é o maior sacrifício para 
levar, essa visita é uma grande ajuda. Só em vir aqui, examinar ela, tirar a pressão 
dela [...] facilita demais, eu gosto! (E11) 

 

Eu acho muito bem, porque pelo menos elas vem e dão os direitos da gente ir 
receber os remédios, se elas não vem aqui à gente tem que ir lá e elas vindo aqui já 
está mais encaminhado porque a gente chega lá já com o encaminhamento para 
receber. (E5) 

 

Eu acho muito bem, porque pelo menos elas vem e dão os direitos da gente ir 
receber os remédios, se elas não vem aqui à gente tem que ir lá e elas vindo aqui já 
está mais encaminhado porque a gente chega lá já com o encaminhamento para 
receber. (E5) 

 

Na percepção do entrevistado, ter sua demanda atendida pelo serviço, de forma, 

específica representa melhoria dos padrões de relacionamento entre serviço, profissional e 

usuário. A integralidade como acesso às técnicas de diagnóstico e tratamento necessárias a 

cada caso, permite articular a atenção básica aos meios de diagnóstico e atenção especializada 

quando necessário.  

 

Com a equipe do posto eu conseguir fazer exame lá no hospital geral. (E6) 

 

[...] facilitaram. Já fiz ultra - som e muitos exames que eu faço. Toda vida que 
precisei, graças a Deus consegui. (E11) 

Em alguns casos, os informantes não usufruíram deste privilegio e sentem 

prejudicadas suas necessidades em virtude da deficiente organização do serviço. 
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Preciso fazer o exame da esteira. Estou esperando até hoje. Em junho desde ano, 
vai fazer um ano que eu espero. (E5) 
 
Fui encaminhada para o especialista. O Doutor disse uma vez: - não sei mais o que 
fazer com você, o seu medicamento é esse, não tem mais o que fazer! Às vezes dá 
vontade de não ir mais para ele. Para remarcar uma consulta para ele demora três 
meses, eu fui lá em dezembro, e marquei agora para abril, quatro meses. Se for 
caso de morte está ferrado. (E15) 
 
O Doutor me encaminhou, comecei a fazer o tratamento, não deu mais certo. (E17) 
 

Portanto, em concordância com Mattos (2001), não é aceitável que os serviços de 

saúde estejam organizados exclusivamente para responder às doenças da população, embora 

devam responder por elas. Os serviços devem se organizar para realizar uma apreensão 

ampliada das necessidades individuais e da população. 

O último sentido de integralidade aqui mencionado relaciona-se às “denominadas 

políticas específicas, chamadas também de políticas especiais Essas últimas, desenhadas para 

dar respostas a determinados problemas de saúde ou problemas que atingem um grupo 

populacional”. (MATTOS, 2001, p. 57). 

Este sentido da integralidade trata de atributos das respostas governamentais a 

determinados problemas de saúde ou necessidade de determinados grupos específicos. O fato 

é que muitas respostas do governo a determinado problema assumem o formato de programas, 

sendo estes na sua grande maioria verticalizados. 

Alguns entrevistados percebem modificações do sistema atual se comparado com 

as ações políticas que o antecederam. Para alguns deles, as experiências vivenciadas em 

outras épocas demonstram sua satisfação com o serviço ora oferecido. 

 
Olha eu acho uma coisa graciosa porque quanto meu avô minha avó eram velhos 
não tinha remédio nem visita de nada e tudo isso que nos temos agora que é o que 
nos queremos mais, tem a mão do papai Lula, de primeiro ninguém tinha nada 
disso. (E18) 
 
Eles vem aqui, perguntam como nos estamos, vê a situação, trazem medicamentos, 
aí diz: olhe tal dia o Doutor vem aqui, se prepare, fique de jejum para fazer sua 
glicemia. É muito bem cuidado, eu acho uma coisa muito útil. O pessoal fala muito 
do governo e eu nesse ponto admiro que é muito bom para todo mundo. (E20) 
 
Para mim é uma satisfação muito grande, porque se eu fosse me tratar mesmo pelo 
INPS (Instituto Nacional de Previdência Social) eu já tinha batido as botas há 
muito tempo viu? Agora eles me dão ajuda, remédio e tudo e graças a Deus até 
hoje. e o INPS sabe como é que era? (E7) 
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Apesar da política atual representar uma discreta melhoria na oferta de serviço e na 

estruturação das ações, muitos “programas” ainda são instituídos com o formato verticalizado. 

Faz-se necessário repensar esta forma de ações que valoriza ações de cumprimento de metas, 

cujo ponto de vista exclusivo é de inserção específica de programas do ministério. A 

substituição pela horizontalidade das ações favorece a valorização na relação sujeito como 

portadores de desejos, aspirações e sonhos, ao invés somente de priorizar a doença ou o 

problema orgânico que o aflige. 

Sobre a consciência do usuário quanto ao seu direito ao serviço de saúde, a 

pesquisa: “Direito à saúde e participação popular, confrontando as perspectivas de 

profissionais e usuários da rede pública de serviços de saúde”, de autoria de Bosi e Afonso 

(2004, p. 451), releva que: 

 

A consciência do direito a saúde da pessoa é o elemento relevante na construção do 
direito no cotidiano da população, e que a participação popular ganha destaque na 
análise do Direito à Saúde, constituída como direito de cidadania social. 

 

O estudo de Bosi e Afonso (2004, p. 463) demonstram a ausência de uma 

consciência “de que a saúde é um direito em permanente construção, e que a relação entre 

usuário e profissional é de resignação, de submissão e que os usuários almejam o atendimento 

nos moldes em que o Estado a oferece”. E que, no máximo, os usuários desejam ampliá-la, já 

que a vêem como uma “dádiva”, um favor. 

Bosi e Afonso (2004, p. 467) apontam a dificuldade de cidadania, “não só no 

plano da subjetividade, como também, ou mais, no nível das práticas nas quais se constrói”, 

ficando patente as dificuldades presentes nas relações entre profissionais e usuários. 

 

6.2.2 Características da Visita 

 

O segundo tema da Rede Interpretativa aborda aspectos assinalados acerca da 

visita domiciliária evidenciado nos relatos dos informantes e as características determinantes 

provenientes da sua realização. Desta temática desdobraram-se duas dimensões; iniciaremos a 

discussão a partir deste tópico. 
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A primeira dimensão, “freqüência e duração” têm como foco a percepção do 

entrevistado quanto à freqüência e o tempo dispensado pelos profissionais na realização da 

visita domiciliária. 

Apesar de ser uma atividade programada e constar nos cronograma da equipes; as 

visitas demoram a acontecer. 

 

Ele é muito difícil vim aqui em casa, muito. Quem vem mais é o Limoeiro que vai 
buscar meus remédios [...] ele vem aqui de vez em quando. Só ele. (E2) 

 

Nunca mais vieram não! (E12). 

 

Comentários feitos por alguns profissionais durante as visitas nos domicílios, 

chegam a incomodar e deixam o usuário insatisfeito e, mesmo constrangido, ante a conduta de 

alguns profissionais. 

 

Passa é muito tempo para vir uma visita aqui em casa [...] Até a “Doutora 
Macieira” mesmo veio e eu não vejo nada de futuro [...] a última vez que ela veio 
aqui foi nesse dia que ela disse que a casa estava imunda [...] às vezes chega aí 
uma vez na vida perdida e é com uma cara bem assim ruim, assim como quem não 
está gostando, não faz nem pergunta nem nada (E2). 

 

Para este outro usuário, o profissional, quando aparece, apenas “olha” e não 

resolve. A pressa é característica marcante durante a visitação de alguns profissionais da 

equipe. 

 

[...] nem sei dizer. Tem dia que a menina não passa aqui, é assim [...] eles vem 
aqui, só faz olhar mesmo, vão tudo embora de novo. Às vezes chega apressado, às 
vezes não. Não se informa se tem alguém doente, nem nada. Meu pai às vezes sente 
alguma coisa também, mas nunca foi consultado por eles não. (E 9) 

 

Apesar da demora do profissional ir realizar a visita, tem usuário que agradece e 

gosta muito quando é visitado, mesmo em ocasiões em que faltam aparatos e equipamentos 

necessários para a intervenção. 
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Eu gosto, eu adoro. Tem vez que eles custam a vir aqui. Passam de muito tempo. A 
Samambaia passa de dois, três meses sem vim. Falta agulhas para furar o dedo, 
falta [...] Aí ela não veio! (E10) 

Para outro usuário foi necessário ir ao serviço para cobrar a visita do profissional 

no domicílio. 

Não posso nem dizer o que eu sinto agora que faz quatro meses que ela andou aqui 
[...] Faz quatro meses, eu fiz a reclamação com ela e depois ela está andando 
aqui... Ela veio duas vezes aqui. (E14) 

 

Smeltzer e Bare (2005) definem que fica a critério das instituições estabelecerem 

sua política, sua filosofia, procedimentos e definição dos serviços oferecidos. Portanto é 

importante conhecer as políticas das instituições e as leis estaduais em relação a essas ações. 

De acordo com Smeltzer e Bare (2005), a primeira visita estabelece o parâmetro 

para as visitas subseqüentes e é a etapa crucial no estabelecimento da relação profissional 

usuário. Durante a visita inicial, que geralmente dura menos de uma hora, o paciente é 

avaliado e é estabelecido um plano de cuidado a ser seguido ou modificado nas visitas 

subseqüentes. A avaliação inicial inclui examinar o paciente, seu ambiente domiciliar, as 

capacidades de autocuidado ou a capacidade da família para realizar os cuidados, como 

também as necessidades de recursos adicionais do paciente. 

Apesar de toda equipe realizar a visita ao domicílio, esta acontece em 

determinadas situações por toda equipe ou por qualquer um dos profissionais isoladamente. 

Cabe ao agente de saúde a visitação sistemática e rotineira. Na sua agenda de trabalho, o 

agente de saúde, realiza visita pelo menos uma vez por mês às famílias cadastradas 

priorizando as crianças e as mulheres além dos demais membros da família. 

Mattos (1995) propõe para o sucesso da visita, uma seqüência bem elaborada de 

passos assim definidos: planejamento, execução, registro de dados e avaliação. Para a etapa 

do planejamento Mattos (1995) considera a seleção das visitas, coleta de dados, plano de 

visita e preparo do material. Já a segunda etapa a de execução os objetivos determinados 

inicialmente podem ser alterados de acordo coma s intercorrências. Na fase de execução a 

autora salienta observar regras, dentre elas: atender as prioridades, utilizar linguagem clara e 

favorecer o diálogo, permitindo a família falar claramente dos problemas que a afligem no seu 

cotidiano. (MATTOS, 1995). 

Para os usuários, a ida dos profissionais ao domicílio é algo muito esporádico e de 

duração muito reduzida. Para alguns entrevistados, os profissionais, são impossibilitados de 
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demorar nos domicílios devido a vários motivos, dentre eles, a grande demanda de usuários 

que necessitam da visita. 

 

A senhora sabe né? É tudo correndo. Não pode perder muito tempo. Quando eles 
demoram, perguntam as coisas que é para fazer, conversa com a gente e vai 
embora. Não pode demorar muito não [...] Quando eles vem, com a missão de 
atender não sei quantos. (E19) 

 

É porque elas vem apressada né? Não dá tempo, às vezes tem uma coisa para 
gente dizer ainda; mas elas vem com pressa e vão para casa dos outros. (E10) 

 

Conversa um pouquinho aí. Tira a pressão dela, aí aplica a injeção e vai embora. 
(E21) 

 

Pergunta como é que vai. Tudo bem? Tudo bem e pronto.... Eles não fazem outra 
coisa mesmo. Entrega o remédio e pronto né? Vão embora. É isso que eles fazem. 
(E12) 

 

A dimensão “seleção dos atendimentos” tem como foco analisar, na perspectiva 

dos entrevistados, as principais razões pelas quais recebem a visita dos profissionais em seus 

domicílios. 

Para Travelbee (1979 apud SCOZ, 2005) cinco fatores devem ser considerados no 

processo de seleção do cliente: o propósito, a disponibilidade do paciente, a permissão e a 

autorização necessária e a participação do paciente e do profissional. 

Mattos (1995, p. 36) estabelece como critério de prioridade atendimentos 

específicos destinados à criança, adulto e gestante: “devem receber atenção especial as 

crianças recém-nascidas, as de alto grau de distrofia ou aqueles ausentes nas convocações de 

vacinas”. Quanto aos adultos, Mattos (1995) enfoca aqueles que apresentam “problemas de 

saúde e que necessitam de assistência no domicílio, os faltosos e portadores e comunicadores 

de doenças transmissíveis vigentes e, de notificação compulsória”. E por fim as “gestantes 

consideradas de alto risco, com resultados positivos para doenças como sífilis que não tenha 

respondido a convocação, como também gestantes faltosas de maneira geral e que não 

compareçam as consultas de pré-natal”. 

Para os entrevistados, o que fica é que as pessoas que recebem a visita da equipe 

do Programa Saúde da Família são aquelas que não possuem condições de se dirigirem à 
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unidade de saúde para receber atendimento médico, quer seja por limitações físicas ou 

agravos instalados. 

 

É porque eu não tenho condição de sair. (E7) 
 
Acho que é por causa do paciente não é não? Que é doente e não pode se 
locomover e fica sendo bem cuidado pelo posto. (E20) 
 
É porque sou doente né? Se eu fosse boa de saúde eles não viriam! (E10) 
 
Vem às vezes visitar minha mãe, ver a pressão dela e a minha. Vem vacinar. 
Quando precisa ela vem aqui. (E11) 
 

Alguns entrevistados acreditam que os profissionais visitam os usuários em seus 

domicílios por obrigação ou determinação do próprio serviço. 

 
Não sei se é obrigação dele porque eu estou assim né? Sem poder andar. [...] ele 
não visita somente eu.Tem outras velhinhas por aí que ele visita. Que estão 
doentes. (E17) 
 
Eles vinham para ver como é que a gente está. Tem aquela obrigação de vim e 
passar o remédio. (E5) 
 

Agora vem porque anda nas casas, aí passa agora aqui. (E4) 
 

O motivo é que a gente liga pra eles lá vim até aqui socorrer né? Porque ta 
precisando. (E21) 
 

Diferentemente desses, existem outros entrevistados que relacionam essa atitude à 

bondade e presteza do profissional para com o usuário do serviço. 

 
É porque eles acham que é muito dispendioso para mim né? Por isso eles vêm 
aqui. Isso aí é bondade, não é outra coisa não viu? Porque o médico vem visitar as 
pessoas pobres na casa da pessoa é muita bondade. Quando é a pessoa que chama 
né? Mas eles vêm porque querem vir mesmo. (E19) 
 

Ah! O motivo é saber como eu estou, se aqui está todo mundo com saúde [...] É 

uma necessidade que eu tenho. Falo com ela na rua, no bairro. (E13) 
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6.2.3 Vinculação com o Serviço 

 

Enfocamos esta temática por ela retratar um pouco a percepção do usuário sobre o 

funcionamento do serviço. Ainda que sob forte influência positivista, predominante, o 

discurso que emerge dos entrevistados sinaliza aqui diretrizes que abordam equidade, 

integralidade, inserindo o acolhimento, a escuta e assistência enquanto relação serviço. 

A atenção primária é a porta de entrada do usuário no Sistema Único de Saúde, e 

perpassa todos os níveis de atenção. Através desse atendimento inicial, nomeado de 

atendimento básico, o usuário busca obter respostas que satisfaçam o real motivo que o levou 

a procurar tal serviço. 

A dimensão “funcionamento da unidade” enfoca procedimentos que traz 

referências a aspectos que apontam dificuldades intrínsecas e extrínsecas do serviço. O 

Ministério da Saúde após a institucionalização do Sistema Único de Saúde tem expandido e 

implementando ações, mecanismos de alocação de recursos e outros dispositivos de 

financiamento como importante meio de melhorar a reestruturação da atenção básica. 

Expandir o Programa Saúde da Família em grandes centros urbanos tem sido uma 

tarefa difícil para o Ministério da Saúde. Grande é a expectativa de que o Programa Saúde da 

Família (PSF) possa reestruturar a atenção básica em centros urbanos mais desenvolvidos.  

Diversos autores, tais como: Caetano e Dain (2002); Campos; Aguiar; Oliveira 

(2002) e Favoretto e Camargo Júnior (2002) identificam alguns fatores que dificultam a 

implementação do PSF nas grandes cidades, como por exemplo: falta de financiamento, 

despreparo e qualificação insuficiente dos profissionais, formato padrão das equipes sem 

respeitar a as particularidades locais, insuficiente relação do PSF com outros serviços, redes 

ambulatoriais e hospitalares, dinâmica urbana complexa, além de violência urbana, tráfico de 

drogas e armas e dificuldade de novos saberes e de novas práticas para ações coletivas e 

sociais. 

Corroboramos com os autores citados no parágrafo acima que a dificuldade na 

reestruturação da atenção básica em grandes centros se deva a fatores intrínsecos de cidades 

de grande porte, tais como a questão da segurança, inerente à urbanização acelerada; e ao 

desequilíbrio social, mas também a insuficiente capacidade profissional para desenvolver 

determinadas atividades específicas da nova estratégia, além de fatores intrínsecos ao próprio 

serviço. Discorreremos um pouco sobre estes três aspectos. 
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Percebemos que muito já foi feito desde a construção do SUS. Contudo, 

transcorridos quase doze anos da implementação do PSF, encontramos, na prática, áreas 

territoriais descobertas de equipes devido à condição de serem consideradas de risco, apesar 

de boas ofertas financeiras, apresentam dificuldade de contratação de profissionais para 

assumirem a cobertura dessas unidades e este fato confronta com uma das finalidades do 

programa que é a oferecer acesso à saúde a toda comunidade desprovida de assistência. 

No aspecto da capacitação, apesar da necessidade de mudança de paradigma na 

formação dos profissionais que atuam no PSF, consideramos positiva a transformação que 

vem ocorrendo desde meados dos anos 2000 através da ofertas de cursos de especialização e 

residência na área do Programa Saúde da Família; bem como a mudança na grade curricular 

no curso de medicina, agora dando maior enfoque a atenção básica de saúde. 

No que se refere ao serviço de saúde, deparamo-nos com obstáculos concretos na 

construção do SUS, sobretudo o desafio de garantir o estabelecimento dos seus princípios, 

priorizando a reorganização da atenção básica segundo suas metas institucionais, políticas e 

sociais, centradas nas ações de integralidade da atenção e no cuidado à família. 

A realidade do serviço de saúde impõe ao usuário uma percepção própria da 

prática instituída no serviço. Para alguns, o obstáculo está nas grandes filas dos serviços e no 

tempo longo destinado à espera do atendimento. Isto é corroborado por eles que manifestam 

claramente a sua insatisfação quanto ao serviço de saúde. 

 
A gente custa demais, é menino chorando, vomitando, fico é com nojo! Menino 
vomitando naquele banco, eu fui mais meu genro e fui sentar quase que eu vomito, 
ele ficou foi com nojo (risos). (E10) 
 
No posto tem que muita gente . Tem gente lá que agita a gente. (E7) 
 
Ave Maria! Era gente demais. (E10) 
 
[...] É aquilo que eu falei, é devido às filas, pra quem é bom ainda vai, ne? Mas pra 
quem é doente ficar ali esperando, fica pior. (E4) 

 
[...] Lá é mais ligeiro porque são muitos lá para atender. Não dá tempo ninguém 
ficar pra conversar não (risos). (E16) 
 
No posto o atendimento com o médico é muito rápido. Mas a gente tem que 
enfrentar uma fila grande. Mesmo que a gente seja idoso , você sabe que toda 
repartição há sempre uma amiga  e se puder tira da fila. Nisso a gente perde a 
oportunidade, passa uma ou duas pessoas na frente. Em casa não tem nada disso, 
vem exclusivamente para mim. (E20) 
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Aqui a gente chega fica na fila, a trancos e barrancos mais a gente entra né? Aí 
depende muita da gente. Tem gente que quer entrar logo na frente, não deixa 
ninguém passar, que quer passar na frente, eu não, eu chego no meu cantinho 
esperando a minha vez. (E16) 
 
[...] Lá é mais ligeiro porque são muitos lá para atender. Não dá tempo ninguém 
ficar pra conversar não (risos). (E16) 
 

Intimada por esses depoimentos, nos questionamos sobre o que mudou nos 

serviços de saúde, na organização da demanda espontânea. Recordamos do papel de 

profissional da Estratégia Saúde da Família, ainda na fase inicial da sua implementação, a 

grande procura de pessoas aos serviços bem como a superlotação e a formação de filas 

extensivas.nas unidades básicas de saúde. Percebemos que passados todos esses anos pouca 

coisa mudou. As unidades continuam recebendo uma grande demanda espontânea e a 

necessidade do usuário em pouco ou quase nada é atendida. 

O Ministério da saúde considera necessário definir compromissos entre os gestores 

do SUS em torno de prioridades nas condições de saúde da população. Ele apresenta explícita 

defesa dos princípios do SUS. Recentemente foram aprovadas as novas diretrizes 

operacionais do Pacto Pela Saúde em 2006. Na perspectiva de superar as dificuldades, os 

gestores do SUS assumem o compromisso público de construção do Pacto que será 

anualmente revisado com base nos princípios constitucionais do SUS, com ênfase nas 

necessidades de saúde da população. O Pacto implicará no exercício simultâneo de definição 

de prioridades articuladas e integrais em três componentes: Pacto pela Vida, Pacto em defesa 

do SUS e Pacto de gestão do SUS. (BRASIL, 2006). 

Considerando que hoje conseguimos atingir um patamar em que problemas como 

dificuldades de acesso estão cada vez mais dependentes do tipo de modo operante nas 

unidades, observamos hoje uma preocupação do serviço em responder de forma adequada à 

organização da oferta e prestação de serviços nas unidades de saúde. 

É importante assinalar que vem adquirindo crescente discussão a questão do 

acolhimento nas unidades de saúde, ou mais genericamente, a problemática da qualidade do 

acesso e da recepção dos usuários nos serviços. Para Pinheiro e Mattos (2003, p. 99), o 

acolhimento é visto como uma espécie de “mola-mestra da lógica tecnoassistencial”, 

dispositivo indispensável para o bom desempenho da rede de serviços de saúde. A abordagem 

será numa perspectiva essencialmente comunicacional. Segundo os autores, a conversa 

compreende a substância principal das atividades de um serviço de saúde. Daí se toma a rede 

tecnoassitencial do serviço como rede de conversações. 
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O funcionamento ótimo dessa rede depende do desempenho da chamada 

“atividade de recepção do serviço para com o usuário”, entendido como espaço de 

investigação, elaboração, negociação das necessidades que podem vir a ser satisfeitas. 

(TEIXEIRA, 2003, p. 102). Para alguns dos entrevistados quando questionado sobre 

diferenciação do atendimento na unidade e no domicilio, emergem nas suas narrativas a 

preferência na assistência domiciliária por esta possibilitar uma maior vinculação com os 

profissionais, além de na maioria das vezes, disponibilizar de mais tempo para com aquele 

que lhe presta o serviço. 

 
Não, aqui é melhor porque a gente conversa é muito, né? Lá não pode conversar 
porque é muita gente. Não pode dar atenção a gente, e ela vindo aqui a gente 
conversa, eu digo as coisas que eu estou sentindo bem direitinho! Mas lá eu vou 
tomar o tempo dela todinho, conversando e tudo, não posso, porque tem muito 
paciente! (E11) 
 
A diferença é que aqui não tem fila e lá Deus me livre (riso). É muita fila, a gente 
espera muito. (E.4) 
 
Eu acho melhor em casa que ela conversa mais comigo, ela tem mais tempo e lá 
tem mais gente pra atender ne? (E 3). 
 
Lá é mais ligeiro porque são muitos para se consultar. Não dá tempo ninguém ficar 
para conversar não. (E 16) 
 

Alguns entrevistados consideram que não há diferenciação de atendimentos nos 

dois lugares; para eles, é a mesma coisa. Já para outros, é preferível o atendimento na própria 

unidade de saúde. 

 
Aqui pra mim é tudo uma coisa só, tanto lá como aqui. (E.9) 
 
Do mesmo jeitinho, não tem nada de melhor. (E.2) 
 
C: Do jeito que ele atende aqui ele atende lá! (E15) 
 
Do mesmo jeito, a atenção é a mesma, não vou dizer que é bom aqui e ruim lá, não, 
é tudo é uma coisa só, tudo é bom, tudo me atende bem. Tem diferença não, é tudo 
uma coisa só, pra mim é. (E 8) 
 
Porque eu acho melhor no posto do que em casa! Porque no posto você fica mais a 
vontade [...] De você conversar com o médico, de você se abrir com ele, de contar 
tudo que você sente pra ele, e em casa você se sente mais [...] assim, Não se sente 
muito a vontade! Porque não está no consultório do médico! (E13) 
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Portanto na perspectiva do usuário a postura assistencialista está diretamente 

associada com a relação individualizante do profissional para os usuários. Na próxima 

dimensão, “equidade”, iremos abordar o princípio como questão central nos serviços de 

saúde. Apesar de reduzidas narrativas abordarem esta questão, faço menção às poucas que 

emergiram na fala dos entrevistados, por considerar relevante para o propósito do estudo. 

Embora não seja uma novidade conceitual a equidade é recente como princípio 

orientador do Sistema Único de Saúde. Há um panorama de conceitos de igualdade e 

equidade na proposta da Reforma Sanitária. Escorel (2006) considera prioritária a 

direcionalidade das políticas de saúde para a redução das desigualdades sociais e melhoria da 

qualidade de vida dos pobres. 

Há uma tendência na bibliografia de tentar definir equidade diferenciando-a da 

igualdade. Os argumentos centram-se que igualdade é um princípio de justiça social, abordam 

a ética dos arranjos sociais, tem conteúdo francamente valorativo e está centrada nos direitos 

de cidadania. Ambos os conceitos, igualdade e equidade partem do princípio de que a 

humanidade é diversa, plural, que os seres humanos diferem entre si em suas personalidades, 

identidades e necessidades. (ESCOREL, 2006). 

Portanto considero que equidade é dar direito a quem precisa na justa medida de 

sua necessidade ante os demais. No PSF isso pode ser perfeitamente compreendido quando o 

usuário mais necessitado de assistência tem prioridade no acesso ao serviço. 

Para alguns entrevistados, o fato dele e dos familiares receberem assistência do 

profissional demonstra a certeza de ser bem atendido. Poder usufruir a visita da equipe em seu 

domicilio e dispor da intervenção da equipe revela a complexidade resolutiva inerente às 

propostas da Estratégia Saúde da Família que é atender indistintamente e igualitariamente a 

todos que necessitam do serviço. 

 
Quando eu recebo a equipe aqui em casa é para ver meu marido. Eles perguntam 
como ele está. Ele tem pressão alta e eu também. Aqui somos três doentes que eles 
atendem. (E11) 
 
Eles não visitam somente eu, tem outras velhinhas doentes que precisa e eles 
visitam. (E 17) 
 
Aqui eles vem saber se esta todo mundo com saúde. É uma necessidade que eu 
tenho. (E13) 
 
É maravilhoso. Tanto ele como o doutor cajueiro. Todos que trabalham lá graças 
a Deus, até hoje, toda vida que eu chego no posto eu sou bem recebida, tanto eu 
como minha família que eu levo. (E13) 
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Para outro entrevistado o atendimento estabelece limite. Isto é, somente o paciente 

cadastrado para visita é que recebe atenção por parte dos profissionais que realizam o 

atendimento. O profissional vai embora logo e não investiga se tem mais alguém precisando 

de atendimento: 

 
Eles não perguntam se tem mais alguém da família precisando de algum 
atendimento. Minha irmã é quem está sempre presente na consulta, mas não fala 
nada dos problemas que tem dentro de casa. (E10) 
 

Para esta outra informante a desigualdade no atendimento é tão evidente que é 

levantado à questão da falta de cidadania para com o sujeito que necessita do serviço. 

 
Eu disse no posto que ali em frente a minha casa tem duas senhoras que consulta 
no mesmo posto, na mesma equipe minha. Só que o tratamento para delas é 
diferente do que eu recebo. (E14) 
 
Estão eu falei que elas eram cidadãs aqui no posto e eu aqui não era. É isso que eu 
tenho a dizer! Não estou mentindo...Deus sabe, sou uma pessoa evangélica, sou 
uma pessoa do bem e eu não admito esse tipo de coisa, porque essa diferença.  
(E 14) 

 

Para Arendt (1991) cidadania é o direito a ter direitos, instituído por meio de 

direitos e instituições, gerando um espaço público de igualdade entre indivíduos agora 

cidadãos. 

Portanto a cidadania é um conceito em construção. Ela tem como referência 

central a noção de direito, inclusive o direito à igualdade e à diferença. O sujeito cidadão 

reinvidica o acesso, a inclusão e a participação no serviço. 

Finalmente, os aspectos que aparecem na última dimensão “integração da 

atenção”, relacionam-se com a migração do usuário para outros níveis de atenção dentro do 

sistema do serviço de saúde, conforme as necessidades e complexidades do seu tratamento. 

Os sistemas de serviços de saúde são definidos pela Organização Mundial de 

saúde como o conjunto das atividades cujo propósito primário é promover, restaurar e manter 

a saúde de uma população. Os sistemas de serviços de saúde são respostas sociais, 

organizadas deliberadamente, para responder às necessidades, demandas e representações das 

populações, em determinada sociedade e determinado tempo. (MENDES, 2002). 

De acordo com Mendes (2002), um sistema de saúde é diferente e mais que um 

sistema de serviço de saúde. A denominação de sistema de serviço de saúde é usada para 

diferenciá-la de sistema de saúde, a mais encontrada. A expressão é deliberadamente usada 
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para marcar uma diferença entre serviços de saúde, um sistema social temático e unissetorial, 

e saúde, entendida como a manifestação objetiva das condições devida de uma população 

determinada e resultante da ação intersetorial de diferentes sistemas sociais, mais ou menos 

complexos. (MENDES, 2002). 

Cecílio e Merhy (2003, p. 199) afirmam que o “serviço de saúde” traz implícita a 

idéia de funcionamento harmonioso entre partes, cada qual com sua função, que contribui 

para o bom funcionamento do todo. Para Cecílio e Merhy (2003), o sistema de saúde é um 

campo atravessado por várias lógicas de funcionamento e fluxo de pacientes, mais ou menos 

formalizado, nem sempre racionais, muitas vezes interrompidos e truncados, construídos a 

partir de protagonismos, interesses e sentidos. 

Para Cecílio e Merhy (2003, p. 199) a denominação “sistema” deve ser repensada. 

Eles sugerem pensar em “rede móvel” ao invés de “sistemas”: 

 
Mais do que um “sistema”, deveríamos pensar em uma rede móvel, assimétrica e 
incompleta de serviços que operam distintas tecnologias de saúde e que são 
acessados de forma desigual pelas diferentes pessoas ou agrupamentos, que eles 
necessitam. (CECÍLIO; MERHY, 2003, p. 199). 
 

Esta dimensão enfoca o atendimento integral, requerido à estrutura de organização 

no tocante à hierarquização, descentralização e por que não dizer, também transversalidade da 

assistência de saúde. 

Nosso sistema de saúde público é organizado em níveis de complexidade e níveis 

de atenção, isto porque esses níveis são comumente relacionados: baixa, média e alta 

complexidade, que correspondem aos níveis: primário, secundário e terciário, 

respectivamente. Na prática, essa tendência pode ser desmistificada, ao se observar que na 

própria atenção primária podem ser exigidas habilidades e práticas de alta complexidade, que 

reúnem conhecimento de diversos campos, tais como antropologia, economia, sociologia, 

comunicação social e a própria medicina. 

A integração dos serviços de saúde aparece como atributo inerente às reformas das 

políticas públicas fundamentadas na Atenção Primária da Saúde (APS) De acordo com Hartz 

e Contandriopoulos (2004, p. 331), é um dos sustentáculos do SUS: 

 
No Brasil, a integralidade da atenção é um dos seus pilares de construção, baseada 
na primazia das ações de promoção; garantia de atenção nos três níveis de 
complexidade; articulação das ações de prevenção, promoção e recuperação; 
abordagem integral dos indivíduos e das famílias. 
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Portanto, o sistema incompleto, de oferta assimétrica e desigual traz como 

conseqüência uma imensa dificuldade de se conseguir a integralidade do cuidado, uma vez 

que a questão central é o usuário e não esse ou aquele serviço de saúde. Transformar esse 

paradigma para que a integralidade aconteça, vai depender do profissional da equipe de saúde 

em utilizar na sua prática, ações de escuta e também o atendimento direcionado às 

necessidades de saúde trazidas por cada um dos usuários. 

Observamos nos serviços de saúde, a peregrinação de pessoas atrás de resolver 

suas necessidade e se livrarem desses “fenômenos” (orgânicos ou psicológicos) que os 

afligem. No estudo, um usuário revela na sua fala ter vivenciado essa situação. 

 
Eu sinto uma dor terrível nos meus ossos. Quando ando um pouquinho mais me 
sinto muito doida. Eu já me consultei em vários locais. Aqui mesmo, mas, não 
encontrei remédio para isso não. O que eu desejava era resolver isso. Encontrar 
um meio para resolver este problema [...] mas não tem, não existe [...] (E6) 
 

Faço aqui uma indagação; por que será que as pessoas continuam buscando várias 

instituições, inclusive emergências, para resolver seus problemas de saúde? Acredito que esta 

é uma discussão muito ampla e envolve vários aspectos, muitos deles comentados nesse 

estudo. Um dos fatores contribuintes é sem dúvida, a ausência de acolhimento nos serviços 

voltados para o reconhecimento e encaminhamento de pacientes que necessitam de cuidados 

mais regulares e apropriados em outros serviços da rede de saúde. 

Mendes (1996, p. 70) em seu comentário sobre as críticas que fazem ao SUS 

denominado “caos da saúde” refere que: 

 
Em realidade, trata-se de uma crise dos serviços de atenção médica, mais 
agudamente manifestada na desorganização dos hospitais e dos ambulatórios, em 
que se misturam ingredientes perversos: filas, atendimento desumanizado, 
pacientes nos corredores, mortes desnecessárias, etc. 

 

Para o autor, os problemas são indiscutíveis, mas não surgiram como 

conseqüências do SUS, e sim constituem reflexos da crise do Estado brasileiro como a crise 

universal do modelo biomédico como orientador da atenção médica. Por outro lado, o 

agravamento deste quadro se deu em virtude da convivência do SUS com brutal e rápida 

diminuição do seu financiamento, no início de sua implantação. (MENDES, 1996). 

Na perspectiva de dois informantes, o recurso mais utilizado para atender suas 

necessidade quando adoeciam era a ligação telefônica para os serviços de ambulância, pois 
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estas realizavam o primeiro atendimento, até serem levados ao hospital. Para um deles a 

melhor opção era ser atendido na instituição hospitalar. 

Quanto a essa opção do usuário em preferir o uso do serviço hospitalar, Pinheiro 

(2001, p. 72) coloca que: 

 
A preferência individual das pessoas pelo atendimento hospitalar faz parte da 
história passada e presente das políticas de saúde no país, que tem o itinerário da 
busca da população pela cura a representação de que o hospital é o lugar que reúne 
todas as possibilidades de solucionar seu problema de saúde. 
 
Meu marido também é doente. Hoje mesmo ele teve um problema e ficou todo duro 
em cima da cama. Nós telefonamos para a ambulância [...] Aqui, quando 
adoecemos, nós levamos para o hospital, não para o posto. (E9) 
 
Quando estamos doentes ou qualquer coisa, telefonamos e vem a ambulância. Hoje 
em dia é muito bom. (E19) 
 

Para outro informante, a única opção era procurar o hospital, já que não mais 

recebia a visita da equipe, fato este que lhe causa muito sofrimento. 

 
Durou pouco, aí tiraram o direito dos médicos ficarem. Ele diz que foi por isso, 
porque tiraram o direito deles me visitarem, aí não vem mais [...] antes já não 
vinha mais. Antes da morte dele, eu tinha falado que ele andava muito doente Eu 
falei para essa menina (agente de saúde) que anda contigo. Eu esperei que ela 
passasse aqui para dizer como era que ele estava, mas ela não passou. (E5) 
 
Ave Maria, nós sofremos muito, sofremos muito sozinhas aqui. Sozinha e Deus [...] 
Corria com ele, pegava e colocava no carro, levava para o hospital, ele não queria 
ficar no hospital de jeito nenhum. (E5) 
 

Quando indagado sobre o motivo de não mais receber a visita da equipe essa 

informante disse que a informação que deram a ela é que faltava profissional, e não havia 

médico para ir à área. 

Estamos convictas de que este tipo de situação pode e deve ser contornada. 

Encontramos casos semelhantes a este de equipe incompleta, em que o próprio serviço se 

organiza para que paciente realmente necessitado seja atendido por profissionais de outras 

equipes. 

No conceito de integralidade de acordo com Hartz e Contandriopoulos (2004, p. 

331), permeia essa questão da responsabilidade do serviço em mostrar soluções aos problemas 

de saúde da população: 
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O conceito de integralidade remete, portanto, obrigatoriamente, ao de integração de 
serviços por meio de redes assistenciais, reconhecendo a interdependência dos 
atores e organizações, em face da constatação de que nenhuma delas dispõe da 
totalidade dos recursos e competências necessários para a solução dos problemas de 
saúde de uma população em seus diversos ciclos de vida. Torna-se, portanto, 
indispensável desenvolver mecanismos de cooperação e coordenação próprios de 
uma gestão eficiente e responsável dos recursos coletivos, a qual responda às 
necessidades de saúde individuais em âmbitos local e regional. 

 

A integração propriamente dita dos cuidados consiste em uma coordenação 

durável das práticas clínicas destinadas a alguém que sofre com problemas de saúde, visando 

assegurar a continuidade e a globalidade dos serviços requeridos. 

Nas entrevistas encontramos usuários que revelam receber do serviço o apoio e a 

continuidade do atendimento. Dois deles referem que a ficha entregue no posto de origem 

facilita a sua entrada em outro serviço. 

 
Quando eu precisei operar foi só levar o papel e deu tudo certo. (E 11) 
 
Quando eu preciso me consultar ela me dá o papelzinho. É muito bom, é só chegar 
lá no dia e mostrar o papel. (E 6) 
 
Ela me facilitou o seguinte: eu tive que operar da vista, eles me deram o papel de 
lá, eu fui para o posto do Pirambu, eu fui muito bem tratado lá (E7). 

 

Essa ficha, ou “papel”, citado por alguns dos entrevistados refere-se ao documento 

de referência emitido pelo próprio serviço para a continuidade do atendimento em outro 

serviço de saúde. 

Pinheiro (2001, p. 74) considera que, ao se criar um sistema de referência e contra-

referência que funcione, é necessário muito mais que o estabelecimento de um fluxo e contra-

fluxo de pacientes e de informações gerenciais e tecnocientíficas, “reconhecer que nesse 

sistema deverão ser difundidos conhecimentos necessários para a melhoria da qualidade do 

atendimento realizado pelo sistema de saúde local no qual está situado”. 

De acordo com Mendes (1993), a referência e contra-referência é um sub-princípio 

da hierarquização, esta exige o fluxo e contra-fluxo de pacientes e de informações, gerenciais 

e tecnocientíficas, dentro da rede de serviços de saúde. 

O encaminhamento do usuário no serviço de saúde depende do nível de 

complexidade do seu tratamento. Hierarquização é definida por Mendes (1993, p. 149) como: 

 
Sendo a garantia de resolubilidade que se deve dar de acordo com cada nível e ao 
nível do sistema como um todo. Nesse sentido, a suficiência ou insuficiência da 
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capacidade tecnológica de cada nível de atenção vai depender também da 
capacidade resolutiva do nível que o antecede, isto é, o nível que 
convencionalmente se denominou como porta de entrada do sistema: a rede básica. 
Portanto, a capacidade resolutiva dos níveis de atenção estará diretamente 
relacionada com a eficiência das tecnologias desenvolvidas no primeiro nível de 
atenção (atenção primária), sendo o profissional, em particular o médico, o 
principal vetor dessas ações. 

 

O projeto de Reforma Sanitária Brasileira, incorporado pela Constituição Federal, 

colocou em cena a preocupação com a construção de um Sistema de Saúde Único, de acesso 

universal, sob gestão descentralizada, cujo objetivo primordial é assegurar aos usuários do 

sistema um atendimento integral e resoluto a sua demanda. 

Apesar de sua conformação ter sido iniciada no contexto reformista e ter sofrido 

influência de elementos marcadores, como racionalização, uso privado da noção do público, 

autoritarismo na medicina e exclusão, a integralidade não foi ainda concebida na sua 

plenitude enquanto princípio do SUS. 

Portanto, o PSF e a visita domiciliária como uns dos seus componentes assumem 

uma dimensão política e assistencial de promoção de práticas em saúde que interfere na lógica 

da oferta e da demanda, pela qual a integração da atenção, a satisfação do usuário, bem como 

a democratização e a politização de conhecimentos relacionados ao processo saúde e doença 

atuam de maneira concreta na organização e produção do serviço de saúde. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Chegamos ao final do estudo sem a pretensão de apresentar uma conclusão 

absoluta, definitiva sobre o fenômeno investigado, mesmo porque no processo de 

conhecimento, por ser processo, não há ponto de chegada. O processo recomeça em novo 

plano no momento em que o anterior se finaliza. 

Assim, este estudo representa um percurso realizado, construído e compartilhado 

de reflexões que apontam algumas respostas e deixam em aberto questões para novas 

investigações sobre as percepções e vivências dos usuários a cerca do cuidado, integralidade e 

humanização da atenção no âmbito da visita domiciliária realizada pelos profissionais dos 

serviços do Programa Saúde da Família. 

A ampliação de cuidados domiciliários como estratégia no serviço do Programa 

Saúde da Família configura, conforme vimos, novas práticas e saberes. Nesta perspectiva, os 

cuidados domiciliários trazem implicações nas discussões sobre a mudança de paradigma na 

atenção à saúde. 

A falha na comunicação entre usuários e profissionais, demonstra a insuficiente 

possibilidade de os usuários serem integralmente reconhecidos no serviço, bem como terem 

suas demandas escutadas e atendidas nesse espaço. A assistência à saúde demanda um modo 

diferenciado de estar a serviço do usuário. Este campo, maioritariamente marcado pela 

atenção biomédica prioriza a doença e o tratamento e exclui o doente. Ao nos aproximarmos 

da realidade dos usuários, percebemos existir a percepção de cuidado significando 

minimização da solidão e do sofrimento.  

Cabe ressaltar que esse cuidado não implica em rejeição da técnica e da 

intervenção sobre a doença ao modo de intervenção tecnicista, de priorização aos rótulos ou 

diagnósticos, na minimização da dor e no ajustamento da pessoa à condição de hospitalização. 

A atitude do profissional para com o usuário corrobora com nosso entendimento no sentido de 

preterir a técnica em detrimento da relação, do diálogo intersubjetivo ou do encontro com o 

outro. 

Atualmente, nos novos espaços, integralidade implica a busca de uma atenção 

integral no outro, de atitudes profissionais que correspondam às expectativas e necessidades 

dos usuários. Destacamos as divergências de sentimentos que desempenham os usuários; a 
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afirmação de ter resolvido sua queixa biológica e também a liberdade e autonomia de ter 

atendido seus direitos e suas necessidades.  

Analisando a integralidade no sentido correspondente aos programas de governo e 

políticas essenciais, evidencia-se o confronto e a melhoria da situação atual se comparada a 

outras épocas. 

O discurso da humanização, para o usuário, é que, “humano”, é aquele sujeito 

dotado de amor ao próximo, que trata o outro bem, com delicadeza e respeito. Significa 

gentileza do profissional e possibilidade de usufruir de relação de respeito mútuo, fruto do 

bom atendimento. Foi também marcante para muitos dos entrevistados, relacionarem 

educação como característica do sujeito portador de atitudes humanas e de melhor coração.  

Apesar de ser uma atividade programada e inserida no cronograma de atividades, a 

visita domiciliária é percebida por esses, como algo esporádico, quando realizada. Os 

profissionais exercem essa atividade em tempos reduzidos, contemplando em muitas vezes os 

sentimentos de inquietude dos usuários, na busca por práticas, não restritas ao modelo 

tradicional, que possam disponibilizar de maior vinculação com os profissionais e desses 

dispor de mais tempo do que nas unidades de saúde. Para alguns, a visita domiciliária 

facilitou suas vidas. O que antes parecia difícil e sacrificado agora com a visita da equipe 

representa a possibilidade de ter seus direitos atendidos, além de facilitar o acesso a técnicas 

de diagnóstico e tratamento. Para outros as dificuldades persistem e não se percebe nenhuma 

melhoria, já que consideram deficiente a organização do serviço e a assistência profissional 

individualista e individualizante, de pouco compromisso com a alteridade e com o resgate do 

continuum saúde-doença. 

Em síntese, parece-nos evidente a idéia de que o cuidado domiciliário decorrente 

da Estratégia Saúde da Família engloba e perpassa modalidades de atenção que visualizem 

características fundamentais, que garantam a integralidade, a intersubjetividade e o cuidado 

centrado no usuário e sua família. Reverter o modelo de assistência ainda hegemônico implica 

buscar uma assistência integral, equânime e que garanta a qualidade de vida e autonomia dos 

sujeitos do processo. 

Construir uma outra perspectiva implica também assumir o cuidado domiciliário 

como uma interface de diálogo entre profissionais de saúde, ser cuidado, e família, no qual há 

valorização da subjetividade com criação de vínculo e co-responsabilização dos sujeitos pelas 

situações de saúde. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 
    DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Nome: 

Idade: 

Sexo: 

Estado Civil: 

Escolaridade: 

Profissão: 

Renda Familiar: 

SER: 

Tempo que a equipe do PSF está na sua área: 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

1. O que significa para você a VD realizada pelos profissionais do PSF? 

2. Quais os motivos que levam as equipes a visitar seu domicílio? 

3. Como se dá a relação da equipe com a família visitada? 

4. Qual a sua impressão em relação à consulta domiciliária e no consultório. Quais 

suas vantagens e desvantagens? 

5. O que você percebe no atendimento que é dado pelas equipes de profissionais do 

PSF e outros profissionais em outros locais de saúde? 
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 
ESCLARECIDO 
 

Eu, Sr (*) ____________________________________________ , estou 

ciente e aceito participar do estudo sobre: Visita Domiciliária como componente do 

Programa Saúde da Família (PSF): Compreendendo as percepções dos usuários 

dos serviços no Município de fortaleza (CE). 

Sei que responderei perguntas sobre informações pessoais e sobre a Visita 

Domiciliária do Programa Saúde da família e que essas informações serão gravadas e 

avaliadas somente pela professora e orientadora da pesquisa Drª Maria Lúcia Magalhães 

Bosi e pela pesquisadora Adriana Bezerra Brasil de Albuquerque, que manterão sigilo e 

anonimato da fonte e dos dados colhidos. 

Sei que esse estudo tem como objetivo principal identificar a percepção dos 

usuários quanto à visita domiciliária realizada no PSF do Município de Fortaleza. 

Fui esclarecido (a) quanto ao direito de sair da pesquisa em qualquer 

momento, e que a não aceitação na participação do estudo não implicará em qualquer 

tipo de represália por parte dos profissionais ou unidade de saúde. Foi-me garantido 

também conhecer o resultado da pesquisa. 

Em caso de dúvidas ou necessidade de maiores esclarecimentos, tenho o 

direito de telefonar para Adriana Bezerra Brasil de Albuquerque, no telefone de número 

32581278, ou solicitar informações no Comitê de Ética e Pesquisa da UFC (40098338). 

Sei também que não terei despesas e nem serei pago para participar deste estudo. 

 

Fortaleza ___ de __________de 2006 

 

_________________________________________ 

Assinatura do (a) participante 

 

________________________________________ 

Assinatura Testemunha 

 

_________________________________________ 

Adriana Bezerra Brasil de Albuquerque 

 

 


