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l APRESENTAÇÃO 

 

Buscar entender a prática de saúde e em especial a da enfermagem, para 

além de sua dimensão técnica, tem sido um exercício constante, permeado por 

momentos de ânimo e desânimo, alegria e tristeza, de certezas e incertezas, mas 

hoje tendo mais claro que esses momentos são partes de nossa luta e de nossa 

vida. 

Os questionamentos que emergiram pelo descompasso entre a formação da 

graduação e a prática nos serviços de saúde, foi o que nos impulsionou buscar 

possíveis “respostas” para os limites da prática de enfermagem e das de saúde em 

geral.  

Nesta trajetória, uma da inquietações dizia respeito a prática do 

aleitamento materno, uma vez que na graduação, essa prática foi abordada com 

enfoque exclusivamente biológico, tornando praticamente impossível aceitar 

dificuldades que justificassem o desmame. E para nossa surpresa, no cotidiano 

dos serviços de saúde observávamos o desmame precoce, e não só por fatores 

biológicos. Aqui está o início do interesse em compreender a conformação das 

práticas de saúde e ainda o disparador da nossa produção de dissertação do 

mestrado. 

Uma das unidades temáticas que analisamos na dissertação de mestrado 

foi o modelo assistencial de saúde da Secretaria Municipal de Ribeirão Preto – 

SP (SMS-RP) e o tipo de atendimento prestado à mulher no aleitamento materno. 

Essa análise nos possibilitou enxergar o quanto uma prática de saúde, no caso 

específico, o aleitamento materno, também conforma e é conformada pela forma 

como os serviços de saúde se organizam, bem como na forma de produzir e 

distribuir ações de saúde.  

Esta produção aliada a nossa inserção no serviços de saúde e a militância 

nos movimentos da saúde, nos motivou continuar numa revisão contínua da 

prática de enfermagem e das de saúde, com a pretensão de contribuírmos na 



  

construção de um modelo de saúde, pautado na saúde e não somente na doença, 

com vistas a um Sistema Único de Saúde - SUS equânime e resolutivo. 

Compondo uma equipe técnica comprometida com a implantação e 

implementação dos princípios e diretrizes do SUS participamos a partir de 1993 do 

processo de discussão acerca do modelo assistencial que se iniciou na SMS-RP, 

objetivando definir prioridades para a saúde do município e estabelecer estratégias: 

de ação, de implantação e de implementação de ações da saúde específicas junto às 

unidades municipais de saúde. O Serviço de Assistência Domiciliar - SAD foi 

apresentado como uma dessas estratégias, sendo implantado juntamente com outros 

projetos. 

Realizar este estudo significa exercer um duplo movimento, de ser 

pesquisadora e sujeito do processo que se coloca para investigação, o que 

possibilita olhares diferentes. Isto também tem mais duas dimensões – por um 

lado pode disponibilizar mais revelação no percurso, enquanto que a outra 

dimensão implica na possibilidade de atuarmos com zonas de cegueira, não nos 

distanciando, não fazendo estranhamentos daquele cotidiano.  

Entendemos que o pesquisador não é neutro, mesmo que não tenha 

envolvimento tão direto com o objeto a ser pesquisado, mas aqui estamos nos 

alertando que o processo traz mais riscos, o que vai exigir ainda mais, para 

aproveitarmos o potencial revelador e ao mesmo tempo exercitar o 

estranhamento. É mais um desafio, mas estamos dispostos a enfrentá-lo ... 

O desafio inicial a ser vencido na construção da presente investigação, 

pautou-se na decisão do recorte a ser empreendido e da seleção dos sujeitos da 

pesquisa. Neste sentido, é importante esclarecermos que para o recorte privilegiado 

no estudo, tomamos o trabalho de enfermagem a partir de um de seus sujeitos, ou 

seja, a enfermeira. A escolha desta categoria como foco para a pesquisa se deu de 

forma a atender prazos e compromissos acadêmicos, mas ainda por ser a categoria, 

que no caso do SAD, foi a desencadeadora para a conformação e construção deste 

projeto na prática de trabalho da SMS-RP. Consideramos também o fato de terem 



  

sido essas agentes, as que mais manifestavam, em diferentes oportunidades de 

encontros e diálogos, insatisfação com o trabalho de enfermagem da SMS-RP. 

Assim, no primeiro capítulo definimos nosso tema de investigação, 

apontando o recorte do objeto de pesquisa e o suporte teórico que dá sustentação 

à análise do mesmo. No segundo capítulo, apresentamos uma aproximação à 

conformação da assistência de enfermagem domiciliar no transcorrer da história, 

apontando seus saberes operantes, os instrumentos utilizados assinalando sua 

articulação a cada contexto histórico, bem como as tendências presentes 

contemporaneamente. No terceiro capítulo, evidenciamos o percurso 

metodológico, estabelecendo o campo da pesquisa, os sujeitos envolvidos, os 

instrumentos privilegiados para a coleta e análise do material empírico.  

No quarto capítulo é apresentado o primeiro tema identificado no Discurso 

do Sujeito Coletivo – DSC, o qual denominamos Construindo o SAD: o ontem 

sedimentando o hoje e projetando alternativas assistenciais, onde o foco principal 

da análise foi o percurso histórico desta prática na Secretaria Municipal de Saúde de 

Ribeirão Preto, apontando para potência do SAD em contribuir na reorganização do 

processo de trabalho e do modelo de assistência à saúde. O quinto capítulo traz o 

segundo tema Revisitando a prática assistencial: a subjetividade como matéria 

prima para a reorganização do processo de trabalho, onde vão se tecendo as 

relações e as tecnologias presentes no processo de assistência domiciliar, apontando 

para a produção de subjetividades e possibilidades para o trabalho em saúde. 

Embora separados os dois grandes temas e apresentados em capítulos distintos, estes 

guardam estreita articulação teórico-prática.  

Finalmente, o último capítulo – Investir em dispositivos – vale a pena tentar, 

aponta para uma reflexão acerca do SAD como um dispositivo com significativa 

potência para reorganizar o trabalho de enfermagem, e o trabalho em saúde. 
 
 

 
 
 
 









  

 

INTRODUÇÃO 

 
1.1. APRESENTANDO O OBJETO DE ESTUDO E O QUADRO TEÓRICO 
 
A temática deste estudo é a prática da enfermagem em saúde coletiva dentro do 

processo mais recente de municipalização do setor saúde a partir, principalmente, 

do início da década de 90, tendo como foco o trabalho da enfermeira, no Serviço 

de Assistência Domiciliar – SAD da Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão 

Preto – SMS-RP. 

Discutir e buscar formas alternativas para o desenvolvimento da assistência à 

saúde tem sido pauta constante na agenda das organizações governamentais e não 

governamentais, bem como das instituições formadoras e de serviços da área da 

saúde, ainda que com diferentes enfoques, sejam circunstanciadas por medidas 

racionalizadoras ou por propostas de alargamento da cidadania.  

Esse processo é revestido por uma multiplicidade de objetivos, encontrando-se na 

mesma arena os que tomam a saúde enquanto um bem público e aqueles que a tem 

como um bem de mercado, dando conformações distintas nas formas de organizar 

os serviços de saúde, bem como na de produzir e distribuir as ações de saúde. 

Esta pauta tem sido bastante instigante e nos coloca ao lado daqueles que se 

preocupam em apresentar contribuições de intervenções no cotidiano com 

possibilidades de operar os serviços de saúde de forma a estabelecer uma relação 

diferenciada do trabalhador de saúde / usuário, relação acolhedora; marcada pelo 

compromisso e responsabilização pela saúde dos usuários; também pela 

preocupação com o desenvolvimento da autonomia do usuário, visando que este 



  

vá se apropriando de diversas tecnologias, possibilitando-lhe cada vez mais ir 

resolvendo ou minimizando parte daquilo que lhe tem causado sofrimento.  

Olhar para a realidade dos serviços de saúde, hoje, é possível apreender 

pelo menos duas das vertentes na organização do processo de trabalho em saúde, 

a primeira e sem dúvida a hegemônica, a do paradigma Flexneriano, 

conformando uma organização tecnológica com características de um trabalho 

individual, isolado e centrado no médico, com escassa preocupação em relação à 

promoção, prevenção e também restrita atuação do Estado ou outra instância 

como reguladora do processo de organização. A outra vertente que nos referimos 

é aquela que defende a reflexão crítica do processo de trabalho em saúde e, 

portanto, aponta a necessidade de redirecionar a centralidade do saber médico na 

determinação dos processos de trabalho em saúde.  

Dentre os autores que defendem essa corrente CAMPOS (1994, p. 60) nos 

convida para “reforçar os movimentos que procuram redefinir o papel dos 

profissionais e dos serviços de saúde”, e também a voltar a discutir o 

“significado do cuidado em saúde e sobre o processo de cura”.  

Não de forma tão elaborada, mas o conteúdo do convite acima citado já vinha se 

apresentando, para nós, naquela direção desde o final da década de 80, de 

maneira mais acentuada, sendo que em 1994 apresentamos ao então Secretário 

Municipal da Saúde de Ribeirão Preto um Projeto de Assistência Domiciliar 

como uma das estratégias de redefinir a prática de enfermagem na rede básica e 

também de reconstruir um outro modelo de atenção à saúde.  

A assistência à saúde no domicílio se apresentava, para nós, como um 



  

dispositivo possível para contribuir na revisão do papel da enfermagem e dos 

serviços de saúde e por aderir a aposta de MEHRY (1994, p. 135), que “[...] o 

cotidiano é uma ótima matéria prima para se trabalhar a realidade e criar o novo”, 

nesta investigação tomaremos como objeto a prática de enfermagem, mais 

especificamente da enfermeira, no domicílio, procurando apreender qual a lógica, 

os elementos constitutivos que se encontram presentes nesta prática de saúde.  

Como parte da busca de estratégias de contribuir para a mudança da prática de 

saúde e em especial da enfermagem elegemos o Serviço de Assistência 

Domiciliar – SAD da SMS-RP para uma análise acerca de sua potência 

instituinte na transformação da prática de enfermagem. Assim entendemos ser 

necessário resgatar o desencadeamento e desenvolvimento deste serviço.  

O SAD emergiu de um processo de reflexão de um grupo de enfermeiras da 

SMS-RP e docentes da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo – EERP-USP, sobre a prática de enfermagem e o 

modelo de atenção à saúde predominante nas unidades municipais de saúde de 

Ribeirão Preto, na primeira metade da década de 90.  

Nesse movimento, vivenciávamos inquietações que se traduziam em 

insatisfação com o desenvolvimento das práticas de enfermagem, as quais eram 

essencialmente voltadas para o controle interno das unidades, e execução de 

procedimentos de enfermagem auxiliares da consulta médica, articulando suas 

atividades “ao modelo tecnológico de organização do trabalho nas Unidades 

Básicas de Saúde, que é o de assistência médica individual.” (ALMEIDA, 1991, 

p. 233). 



  

Essa insatisfação tornou-se geradora de energia, impulsionando um grupo 

de enfermeiras a buscarem mudanças, exigindo assim um pensar, repensar, 

teorizar, olhar para as necessidades dos usuários em relação à saúde, 

compartilhar experiências, e acreditar que é possível reinventar. Desencadeou-se 

assim o início da construção do SAD, cujos objetivos iniciais apresentavam um 

caráter assistencial pautado pela integralidade das práticas sanitárias, na 

perspectiva de um modelo de atenção à saúde centrado nos princípios do Sistema 

Único de Saúde – SUS. 

O interesse por este objeto justifica-se pelo propósito de continuarmos revendo as 

práticas de saúde e, em particular, a de enfermagem em sua articulação aos 

processos instituídos / instituintes BAREMBLITT (1994)1, em especial, na 

conformação do projeto do SAD.  

Neste sentido, o estudo de ALMEIDA (1991), também se insere como um 

dos disparadores para pensarmos sobre esta investigação, como também foi 

bastante instigante para repensarmos a prática de enfermagem nas unidades de 

saúde da SMS-RP. E deste modo tornou-se, a reflexão uma necessidade de 

articulação entre prática e teoria na construção de caminhos alternativos.  

A autora pesquisando sobre o trabalho de enfermagem na rede básica de 

saúde em Ribeirão Preto, partiu da premissa de compreendê-la como uma prática 

social, ou seja, enquanto trabalho que se articula a outros trabalhos em contextos 

históricos e sociais específicos indo “além de uma profissão com sua 

competência técnico-científica”.  



  

Ao realizar observações sobre o trabalho da enfermeira em três Unidades 

Básicas de Saúde - UBS de Ribeirão Preto esta autora indica, que as ações 

desenvolvidas por estas agentes se dão em duas direções: realização de 

procedimentos de enfermagem diretamente com a clientela (tanto de ordem 

técnica como de triagem) e, a segunda, que trata da realização de atividades que 

envolvem a organização, a coordenação e a articulação não só específicas de 

enfermagem, mas desta com outros setores da unidade de saúde.  

As atividades de ordem técnica seriam aquelas desenvolvidas de forma 

complementar ao ato médico direcionadas à doença e não ao doente. Ainda, 

dentro das atividades de ordem técnica, ALMEIDA (1991) descreve a 

comunicação com a clientela, trazendo a questão da triagem. Pela nossa prática 

assistencial na rede básica, compreende-se triagem como uma atividade de “dar 

encaminhamento à clientela excedente”. À enfermeira cabia selecionar os 

usuários em demanda reprimida, que necessitavam de atendimento imediato, 

encaixando-os na consulta médica do turno em vigência e, ainda, direcionando 

àqueles que teriam condições de serem encaminhados para outros serviços de 

saúde, ou mesmo para agendamento de uma consulta médica para outro 

dia/período na mesma unidade.  

Consideramos a atividade de triagem como uma necessidade de aliviar as 

tensões presentes na unidade de saúde, de forma a dar vazão à demanda 

reprimida para o atendimento médico e, nesse sentido, apresenta-se como um 

foco de conflitos e tensões entre os profissionais dos serviços de saúde e entre 

                                                                                                                                                                          
1 A conceituação acerca de processos instituído/ instituintes segundo BAREMBLITT encontra-se  às páginas 10 e 11 



  

estes e usuários.  

Cabe ainda ressaltar que, dentre essas atividades, foram praticamente 

inexistentes aquelas que se dirigiam à saúde coletiva e a educação sanitária e 

concluiu: 

"(...) todas as atividades estão voltadas para a consulta médica, enquanto 
atendimento individual; portanto o modelo predominante é o 'Pronto Atendimento' 
em Saúde, centrado na "queixa" dos clientes. [...] as atividades de enfermagem 
voltam-se também para esta ação; são portanto atividades auxiliares da consulta 
médica." (grifo nosso) (ALMEIDA, 1991, p. 253) 

As atividades relativas à organização, coordenação e articulação do 
trabalho analisadas pela autora apontaram que as mesmas eram 
desenvolvidas no sentido de possibilitar os recursos físicos materiais e 
humanos para o desenvolvimento, principalmente, do trabalho médico. 
Uma prática, portanto, mais voltada para o controle interno das unidades de 
saúde. 

Este estudo nos possibilitou apreender como a prática de enfermagem 
é estruturada pelos atos e saberes médicos, sendo reforçada e reforçando a 
lógica do modelo hegemônico de atenção; e ainda continuou nos 
“inquietando”, fazendo aumentar cada vez mais nosso compromisso em 
contribuir para reconstruir um outro modo de agir na saúde. E foi nesse 
emaranhado, refletindo a nossa prática e buscando saídas, que participamos 
da elaboração da proposta do SAD.  

Mesmo sem ALMEIDA (1991) trazer a questão do trabalho vivo / 
trabalho vivo capturado / trabalho morto, quando discute a prática de 
enfermagem, seu estudo pode dispara tais reflexões, aqui consideradas 
importantes para a compreensão e delimitação de nosso objeto de estudo.  

MERHY (1997), a partir das concepções marxistas acerca do processo 
de trabalho em saúde, apresenta os conceitos de trabalho vivo e trabalho 
morto. Para uma aproximação a estes conceitos, este autor tomando Marx 
coloca que 

“[...] o trabalho não é compreendido somente em sua dimensão mais operativa enquanto 
uma atividade, antes de tudo, como uma  práxis que expõe a relação homem / mundo em 
um processo de mútua produção. E assim o mundo ”produz” o homem, mesmo que este 
seja a fonte daquele e que, em potência, de modo virtual, seja o lugar da criação e o 
momento de existência e expressão do trabalho vivo, em atividade.” (MEHRY, 1997, p. 
81) 

                                                                                                                                                                          
dessa produção. 



  

Ao fazer estas considerações, MERHY (1997) nos chama atenção para 

duas características fundamentais do trabalho humano – a socialidade e a 

intencionalidade – características estas que diferenciam o trabalho humano do 

trabalho animal e que encaminham para a perspectiva do homem trabalhar a 

partir de um “recorte interessado” do mundo, “projetando-o para as 

atividades que irão compor o processo de trabalho responsável pela 

produção” (MERHY, 1997, p. 81) daquilo que se tem em foco.  

Este “recorte interessado” do mundo é conformado pela maneira 

como o homem se produz e se reproduz historicamente, frente as 

necessidades que se fazem presentes, havendo uma relação de 

imbricamento entre as formas de satisfazer essas necessidades com tal 

recorte e a organização do conjunto do processo de trabalho. 

“[...] parece que neste caso temos de pensar sobre como o próprio homem se 
produz do ponto de vista de construir seus interesses e do modo como vai se 
relacionando com o mundo no processo de trabalho, para realizá-los.” (MERHY, 
1997, p. 82) 

Esta última fala nos encaminha para repensar o quanto de trabalho vivo 

capturado acontece no desenvolvimento do trabalho em saúde, aqui mais 

especificamente na rede básica e no trabalho de enfermagem. É possível se 

apropriar desta configuração de trabalho pela investigação de ALMEIDA (1991) 

e mesmo pela conclusão quando a autora afirma que a prática de enfermagem 

encontra-se "constrangidamente" articulada à forma como se conforma a lógica 

do modelo hegemônico de atenção, ou seja, apresenta-se como trabalho vivo 

capturado, trabalho morto.  



  

Entendemos que a ação dos trabalhadores no processo de trabalho, como 

também no processo de trabalho em saúde é permeada por dimensões objetivas, 

aparentes, explícitas e ao mesmo tempo subjaz dimensões subjetivas, implícitas, 

não aparentes.  

Podemos com o auxílio de MERHY (1997, p. 83) definir trabalho morto como 
"todos os produtos-meios que neles estão envolvidos [...] ou como 
ferramenta ou como matéria prima [...] e que são resultados de um 
trabalho humano anterior [   ]. E os chamamos de trabalho morto neste 
processo [...] porque, apesar de ser produto de um trabalho vivo, agora ele 
é incorporado como uma 'cristalização' deste trabalho vivo, e distinta do 
próprio trabalho vivo em si [...]". 

Já o trabalho vivo seria aquele que se dá em ato, é trabalho em ação, é 

trabalho que se realiza utilizando-se de certo saber operante e de determinados 

instrumentos materiais, com a possibilidade de expressão de criação por parte do 

trabalhador. O trabalho vivo faz uso do que é dado (trabalho morto) e pode exercer 

alguma autonomia sobre esse já dado. 

"[...] no trabalho em saúde, temos trabalho vivo permanentemente, trabalho em ato, 
[...] estar presentes a finalidade, a antecipação em pensamento e o acionar de 
processos de criação, satisfazendo necessidades deste próprio homem, que se 
reconhece nesta forma de trabalho." (FORTUNA, 1999, p. 13) 

É importante ressaltar, portanto, que no processo de trabalho, 

permanentemente, o trabalho morto tende a capturar o trabalho vivo em ato, se 

fazendo constante um movimento de instituído – instituinte.  

CAMPOS (1992) afirma que não será possível efetivar mudanças 

significativas no sistema de saúde caso não haja uma participação de todos os 

profissionais do setor para a (re)organização dos serviços. Ainda, enfatiza a 

importância do papel dos sujeitos sociais nesta direção e coloca que  

“[...] mais do que nunca há necessidade de nos metermos em uma empreitada 
filosófica, teórica e prática (grifo nosso), que procurasse responder a esses desafios de 
forma inovadora. Como recuperar a vontade dos indivíduos, grupos e coletividades, de 
maneira a compor-se uma massa crítica apta a construir projetos novos.” (CAMPOS, 



  

1994, p. 29) 

Entendemos que muitos trabalhadores presentes no dia a dia dos serviços 

de saúde, detém um universo das mais diferentes experiências e vivências com 

grande potencial criativo, podendo ser importantes sujeitos na (re) construção 

desse modo de produção nos serviços de saúde, essa perspectiva implica em 

compreender a micro-política do trabalho em saúde e as possibilidades de 

transformação a partir da operação diária de cada um dos trabalhadores no 

exercício de seu auto-governo.  

CAMPOS (1989, p. 48) torna, para nós, mais consistente a perspectiva de 

transformação / manutenção, também a partir da micropolítica, ao referenciar os 

recursos humanos com uma característica especial dos outros insumos, atribuindo-

lhes a capacidade de sujeitos sociais em diversas situações, como também a “de 

imprimirem a sua perspectiva profissional ou política à prestação de serviços de 

saúde”.  

Partindo da premissa que a maneira de assistir as pessoas tem uma relação 

bastante estreita com a concepção de homem e com o processo de construção 

histórica do conhecimento, e que estes articulam-se à concepção do processo 

saúde-doença na conformação do processo de trabalho em saúde, pensamos que o 

estabelecimento de estratégias alternativas de intervenção na realidade necessita 

considerar estas dimensões, concordando assim com CAMPOS (1994) que a 

empreitada para formas inovadoras precisa ser de cunho filosófico, teórico e 

prático.  



  

Na direção apontada, entendemos os serviços de saúde como um campo 

constituído por distintos projetos de atores sociais em um movimento de permanente 

conflito, podendo potencializar a ação dos trabalhadores na direção de instituir 

novos processos ou aprisioná-los, quando as pessoas que ali trabalham agem com 

indiferença e se prendem nas mesmices dos processos instituídos, restringindo-se 

somente a cumprir atividades previstas, dentro de funções de seu cargo num plano 

com metas pré-estabelecidas, ou seja, permitindo-se ficar no circunscrito. 

Acreditando que os opostos fazem o todo, é possível afirmar que o 

cotidiano dos serviços de saúde pode e possibilita um ambiente propício ao 

reconhecimento de sujeitos sociais, dizendo de outra forma e aglutinando as 

idéias elaboradas por TESTA (1995) e MATUS (1993) reconhecemos como 

sujeitos sociais aqueles que se constituem na organização e são portadores de 

projetos. O sujeito social elabora propostas coletivas de mudanças a partir de um 

visão crítica de sua prática, e num movimento de constante revisão da realidade. 

(ASSIS et al., 1996) 

Esta revisão constante implica num reconhecimento dos processos 

instituídos e instituintes (BAREMBLITT 1994; MERHY, 1997; FORTUNA, 

1999). Nesse sentido, o movimento institucionalista poderá ser um grande aliado 

para analisar nosso objeto de investigação e ainda, enfrentarmos nosso desafio – 

contribuir na transformação dos modelos de atenção à saúde.  

Aqui se torna necessário um parênteses, na perspectiva de trazer alguns 

conceitos do movimento institucionalista que nos possibilitarão penetrar e 

compreender um pouco mais o interior do processo de produção em saúde, e 



  

assim um pouco das dimensões da prática de enfermagem.  

 Não temos a pretensão de trabalhar nesta investigação a complexidade das 

diversas tendências que compõem o movimento institucionalista, até faz parte do 

nosso desejo esse mergulho, mas reconhecemos que precisamos investir muito e 

por muito tempo. Os idealizadores das correntes institucionalistas, na sua 

maioria, pertencem as escolas de psicologia social francesas e parte deles às 

escolas argentinas. Nos propomos neste momento apenas em registrar três destas 

tendências,  as quais vem sendo mais difundidas em nosso país . Trata-se da 

sóciopsicanálise, que tem por idealizador Gérard Mendel, considerada por 

BARREMBLITT (1994), a primeira tendência enunciada e moderada 

politicamente na forma de abordar as instituições e as organizações. Mendel tenta 

articular as postulações psicanalíticas com as do materialismo histórico.  

A outra tendência chamada de análise institucional tem como os pensadores da 

sua construção Georges Lapassade e Rene Lourau, onde se posicionam de forma 

mais crítica que Mendel em relação a psicanálise a ao materialismo histórico. E a 

terceira corrente, chamada de esquisoánalise, que nos propusemos registrar tem 

como autores Félix Guattari e Gilles Deleuze, é tida como uma das mais 

complexas e mais distante ainda da sóciopsicanálise de Mendel, segundo 

BARREMBLIT( 1994, p.93), “de Mendel a Delleuze e Guattari existe, 

politicamente, todo um abandono paulatino do Liberalismo e da Social - 

Democracia e até ao Marxismo, para se aproximar muito mais do Anarquismo”. 

Não pretendemos fazer análises, neste momento, sustentadas em nenhuma destas 

correntes específicas, mas sim nos apoiarmos em alguns conceitos 



  

institucionalistas.  

Em suas características mais gerais, o movimento institucionalista é o 

conjunto de escolas, comportando diversas tendências, mas independentemente 

das divergências todas se “propõem propiciar, apoiar, deflagrar com 

comunidades, nos coletivos, nos conjuntos de pessoas processos de auto análise 

e processos de autogestão.” (BAREMBLITT, 1994, p. 14) significando 

fundamentalmente reconhecer a capacidade do conjunto de pessoas de explicitar, 

compreender, adquirir ou readquirir seus conhecimentos, produzindo um saber, 

gerado no interior heterogêneo do coletivo, acerca de seus problemas, de suas 

condições de vida, suas necessidades, suas demandas e de seus instrumentos, 

seus recursos para decidir e deliberar na perspectiva de resolver seus problemas.  

Esse movimento também, como ponto em comum, toma a sociedade como 

uma rede, um tecido de instituições, entendendo por instituições composições 

lógicas que regem as relações e o comportamento humano. Apresentamos 

textualmente o conceito de instituições “São árvores de decisões lógicas que 

regulam as atividades humanas, indicando o que é proibido, o que é permitido e 

o que é indiferente” (BAREMBLITT, 1994, p. 177). A depender da forma e grau 

de formalização dessas lógicas, podem adquirir a configuração de leis, de 

normas, ou mesmo sem esta configuração, regulam as relações e padrões de 

comportamentos dos homens na sociedade.  

Exemplos de instituições pautados na concepção acima explicitada são: a 

linguagem, a relação de parentesco, a religião, a justiça, o dinheiro, a divisão 

técnica do trabalho, e o Estado é considerado um importante conglomerado de 



  

instituições. 

Quando se aborda, portanto, a temática instituições, para os 

institucionalistas significa tratar das relações lógicas que os seres humanos 

operam e são operados na produção e reprodução da vida humana.  

BAREMBLITT (1994), nos traz duas vertentes plasmadas nas instituições, 

ou seja, a vertente do instituinte e do instituído, consideradas como forças 

produtoras e produtos do processo das relações.  

Definindo mais explicitamente instituinte são “[...] forças que tendem a 

transformar as instituições ou também a estas forças que tendem a fundá-las [...] 

são as forças produtivas de códigos institucionais.” (BAREMBLITT, 1994, p. 

32)  

Por instituído, considera-se o resultado das forças de transformação, o 

produto, “é o efeito da atividade instituinte.” (BAREMBLITT, 1994, p. 32). O 

instituinte é revestido de um caráter processual, já o instituído apresenta uma 

característica estática, mas isso não deve ser entendido de forma maniqueísta de 

valores, respectivamente, bom e ruim, uma vez que: 

"Na realidade, não é exatamente assim, porque o instituinte careceria 
completamente de sentido se não se plasmasse, se não se materializasse nos 
instituídos. Por outro lado, os instituídos não seriam úteis, não seriam 
funcionais se não estivessem permanentemente abertos à potência 
instituinte." (BAREMBLITT, 1994, p. 33) 
 

Paralelamente, encontramos no nível organizacional o “organizante” e o 

“organizado”. As atividades revestidas de criticidade e transformação são as 

“organizantes”, enquanto aquelas, que até são necessárias, como os 



  

fluxogramas, mas com tendência “natural”2 a cristalizar-se são as denominadas 

“organizados”. Entendendo a vida social em constante processo de 

transformação, na perspectiva de buscar realizações, felicidade, prazer, faz-se 

necessário entender que esse processo é regulado por estas vertentes relacionadas 

dialéticamente – instituído / instituinte; organizado / organizante. 

(BAREMBLITT, 1994). 

Estamos assim, ancorando nossos olhares também nessa lógica composta 

de forças e movimentos dinâmicos/ congelados, por reconhecer nas práticas de 

saúde /enfermagem essas características. Portanto, é aí que também temos 

possibilidade de encontrar brechas para caminhos potentes de transformações do 

modo de agir em saúde, na perspectiva de um modelo em defesa da vida. 

Pensamos que a família possa se constituir em mais uma dessas forças 

instituintes / instituídas para nos pautarmos em busca de subsídios de 

transformação do modo de agir em saúde.  

Ainda é fundamental considerar que através das relações entre os 

trabalhadores, entre estes e os usuários, no cotidiano dos serviços de saúde, onde 

os diversos segmentos realizam ações para alcançar seus objetivos é que 

emergem e ou conformam a construção dos distintos projetos sociais, num 

movimento contínuo de instituintes / instituídos.  

Para MATUS (1993), o que caracteriza um sujeito e um sujeito em ação é 

o homem estar em ação colocando em prática seu projeto, contudo, nem sempre 

os trabalhadores se reconhecem como produtores das práticas que compõem o 

                                                           
2 As aspas são utilizadas por BAREMBLITT (1994, p. 33) quando discute esta questão, ao afirmar que é uma 



  

modelo de atenção à saúde, mesmo assim, são eles produtores, reprodutores e 

podem reconstruir, transformar a história da saúde. Essa perspectiva de 

transformação parece-nos ter mais potência se emergirem projetos em que os 

trabalhadores se reconheçam e se sintam autores e criadores dos mesmos. 

(FORTUNA, 1999). 

Nesta direção, CAMPOS (1997) defende a necessidade do trabalhador não 

se encontrar apartado de sua Obra, entendendo como Obra “o reconhecimento, 

tanto por parte dos trabalhadores como da cliente e da sociedade, do resultado 

do trabalho.” (CAMPOS, 1997, p. 234) e acrescenta. 

"Na verdade, se o profissional não se sente sujeito ativo no processo de 
reabilitação ou na trajetória de invenção de programas para debelar um 
problema sanitário mais coletivo, ele não somente perderá contato com 
elementos potencialmente estimuladores de sua criatividade, como tenderá a 
não se responsabilizar pelo objetivo final da própria intervenção, ou seja, 
pela recuperação do paciente ou pela promoção de saúde de uma 
comunidade". (CAMPOS, 1997, p. 234). 

No cotidiano, trabalho vivo e trabalho vivo capturado / trabalho morto podem 

ser expressos pelas tecnologias presentes no processo de trabalho: tecnologias duras, 

leve-duras e leves. Esta forma de referência às tecnologias presentes no trabalho em 

saúde é apresentada por MERHY (1997) onde coloca que as tecnologias duras 

seriam os equipamentos, as máquinas e que encerram trabalho morto fruto de outros 

momentos de produção, condensam em si saberes e fazeres bem estruturados, já 

materializados – acabados, prontos. As tecnologias leve-duras seriam aquelas 

referentes aos saberes agrupados que direcionam o trabalho, são as normas, os 

protocolos, o conhecimento produzido em áreas específicas do saber. Caracterizam-

se por conter trabalho capturado, porém com possibilidades de expressar trabalho 

                                                                                                                                                                          
tendência que nada tem haver com o natural, pois configura-se como uma tendência “histórica a esclerosar-se e a 



  

vivo, encaminham-se para as relações constituídas e constituintes nos espaços 

intercessores3, e são potência de expressão de trabalho vivo em ato. As tecnologias 

leves são aquelas consideradas tecnologias de relações do tipo produção de vínculo, 

autonomização, acolhimento, gestão como uma forma de governar processos de 

trabalho4.  

O parênteses feito aqui trazendo estas questões teóricas, se faz necessário 

para que possamos oferecer suporte e pensar que transcorridos alguns anos da 

implantação do SAD sem que até o momento se tenha uma análise sistematizada 

que nos aponte limites e ou possibilidades na direção da reconstrução das 

práticas de saúde / enfermagem, na perspectiva do modelo de saúde já 

explicitado, é que tomamos a instituição e a conformação da prática de 

enfermagem, e da enfermeira mais especificamente, no SAD como objeto de 

análise desta investigação. 

As produções de vários autores que vêm estudando a forma de organização 

dos serviços de atenção básica à saúde em diferentes municípios brasileiros 

(CAMPOS, 1991, 1992; COHN et al., 1991; BODSTEIN, 1993; ASSIS, 1994), têm 

nos advertido que para a construção de um novo modelo de atenção à saúde, 

necessário se faz reconhecer no modelo hegemônico atual o predomínio da visão 

medicalizante, apoiada nos preceitos neoliberais, que tem como objeto a doença e o 

lucro decorrente dela, ficando as necessidades de saúde da população num plano 

secundário.  

                                                                                                                                                                          
adotar uma série de vícios, entre os quais o mais conhecido é a burocracia, embora não seja o único.” 
3 Aqui estamos chamando de espaços intercessores os momentos de encontro entre trabalhadores e usuários em que se 
estabelecem relações únicas e com a perspectiva de integração e intervenção. (MERHY, 1997; MERHY et al., 1997) 
4 Estas questões estão melhor desenvolvidas e apresentadas em MERHY et al. (1997)  com especial atenção à página 121.  



  

Vemos que no Brasil o setor saúde tem na sua história a conformação de 

um conjunto de reformas administrativas, políticas e organizativas, sendo 

atribuído um certo destaque ao setor, dentro do campo das políticas públicas, 

pela sua capacidade de se reorganizar e ainda ser o que mais avançou nos 

aspectos relativos à legislação. (RAGGIO et al., 1996). 

Reconhecemos os avanços do setor saúde brasileiro, na sua grande maioria 

conquistados no movimento da Reforma Sanitária, e somos partidários de que ainda 

temos um grande desafio a enfrentar para "mudar o modo como são produzidas as 

ações de saúde e a maneira como os serviços de saúde e o Estado se organizam para 

produzi-las e distribuí-las" (CAMPOS, 1989, p. 53). Consideramos mesmo um 

grande desafio enfrentar essa batalha na transformação no modo de se “fazer saúde” 

no Brasil, onde o processo saúde / doença é tido unicamente como um fenômeno 

individual, centrado no corpo do cliente, e fundamentado na visão biomédica, e 

conforme afirmamos anteriormente tem a doença e o lucro decorrentes dela, como 

objeto do processo de trabalho em saúde.  

Portanto, iniciativas na área de saúde que rompam com esta lógica, buscando 

instituir intervenções para além da terapêutica individual medicamentosa, não 

restringindo o atendimento somente às demandas da doença, mas considerando o 

estabelecimento de espaços intercessores, como um momento de se manter diálogos, 

que valorize a fala e a escuta, os anseios, angústias e expectativas dos usuários, 

buscando ações intercomplementares entre trabalhadores da saúde, usuários e 

sociedade. Ainda se faz necessário aderir a instrumentos de trabalho objetivando 

possibilitar a transformação dos usuários em agentes ativos do processo, com 



  

consciência de seus direitos de cidadania. Defendemos que modelos comprometidos 

com essas diretrizes merecerem especial atenção de análise por parte dos que se 

dedicam e buscam alternativas nesta direção quer na área da pesquisa, ensino, 

planejamento e gestão de serviços de saúde.5 

É nesta perspectiva que tomamos o trabalho da enfermeira no domicílio, 

como objeto de estudo nesta investigação, olhando aqui para o SAD, por apostar 

que a assistência no domicílio apresenta potência de se constituir um espaço para 

a construção de um agir pautado pela integralidade das ações, pela 

responsabilização em relação à clientela, por uma identidade de equipe, com o 

estabelecimento de espaços intercessores com intensa utilização de tecnologias 

leves, de modo a possibilitar o vínculo, escuta, autonomização, fugindo de uma 

conduta estrita de controle da clientela no âmbito domiciliar. Ao trazermos esta 

questão, estamos aqui apontando o pressuposto desta investigação. 

Ainda como disparadores para a construção do SAD, tivemos uma série de 

situações dentre elas: experiências vivenciadas cotidianamente pelos 

trabalhadores e usuários das Unidades Básicas e Distritais de Saúde (UBDS) e 

Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município de Ribeirão Preto; a reflexão 

das diferentes formas de produção de conhecimento sobre a organização de 

serviços de saúde e da prática de enfermagem na rede básica deste município6, a 

                                                           
5 Nesta temática as produções dos pesquisadores do Laboratório de Planejamento e Administração de Sistemas de 
Saúde - LAPA, do Departamento de Medicina Preventiva e Social da Faculdade de Ciências Médicas da 
Universidade de Campinas tem se constituído numa importante fonte, sendo possível encontrar inúmeras publicações. 
Aqui registramos os estudos de: 
CECÍLIO, L. C. O. (org) Inventando a mudança na saúde. São Paulo, Hucitec, 1994.  
MEHRY, E.E. & ONOCKO, R. (orgs.) Agir em saúde um desafio para o público. São Paulo/Buenos Aires. 

Hucitec/Lugar Editorial, 1997. 
6 Ver: 



  

produção de vários autores que vêm estudando a forma de organização dos 

serviços de atenção básica à saúde7 em diferentes municípios brasileiros, na direção 

de reconstruir um outro modo de se trabalhar em saúde, no sentido de dar 

continuidade e fortalecer a construção do SUS.  

É importante ressaltar que no desenvolvimento deste processo, no 

município de Ribeirão Preto, encontravam-se presentes determinantes políticos, 

sociais, econômicos, culturais, sanitários e organizativos que possibilitaram a 

emergência de uma diretriz política favorecendo a elaboração do projeto. Isto, 

sem dúvida, fortalece a idéia de que os determinantes de ordem política, social, 

econômica e cultural se fazem presentes no embate técnico-político8, 

conformando processos no cotidiano que são instituintes e instituídos, portanto, 

de manutenção/transformação da organização e produção das ações de saúde. 

                                                                                                                                                                          
ALMEIDA, M.C.P. O trabalho de enfermagem e sua articulação com o processo de trabalho em saúde coletiva: rede 

básica de saúde em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. 1991. 297p. Tese (Livre Docência) – Escola de Enfermagem de 
Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. 

PEREIRA, E.B. Municipalização da saúde em Ribeirão Preto – SP. Ribeirão Preto. 1993. 203 p. Dissertação 
(Mestrado) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. 

MISHIMA, S.M. Constituição do gerenciamento local na rede básica de saúde em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. 
1995. 355 p. Tese (Doutorado) – Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. 

PEREIRA, M. J. B. O olhar da enfermeira sobre o treinamento do núcleo do aleitamento materno – um despertar 
profissional. Ribeirão Preto. 1996. 116p. Dissertação (Mestrado) – Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 
Universidade de São Paulo. 

7 Ver: 
CAMPOS, G.W.S. Considerações sobre o processo de administração e gerência de serviços de saúde. In: CAMPOS, 

G.W.S.; MERHY, E.E; NUNES, E.D. (orgs.) Planejamento sem normas. São Paulo, Hucitec, 1989. Cap.1, p.9-32.  
______________. Reforma da reforma: repensando a saúde. São Paulo, Hucitec, 1992.  
COHN et al. A saúde como direito e como serviço. São Paulo, Cortez, 1991. 
BODSTEIN (org) Serviços locais de saúde: construção de atores e políticas. Rio de Janeiro, Relume-Dumará, 1993. 
MENDES, E.V. Distrito sanitário: o processo social de mudança das práticas sanitárias no Sistema Único de Saúde. 

São Paulo, Hucitec, 1993b. 
ASSIS, M.M.A. O processo de municipalização no município de Feira de Santana. Ribeirão Preto, 1994. Dissertação 

(Mestrado) – Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. 
SILVA Jr, A.G. Modelos tecno-assistenciais em saúde – o debate no campo da saúde coletiva. São Paulo, Ed. 

Hucitec, 1998. 
SILVA, S.F. A construção do SUS a partir do município. São Paulo, Ed. Hucitec, 1996.  
8 MEHRY, E.E. et al. Por um modelo tecno-assistencial da política de saúde em defesa da vida: contribuição para as 

conferências de saúde. Saúde em Debate, nº 33, p. 83-89, 1991. 
Nesta produção os autores discutem a questão dos modelos assistenciais apontando uma dimensão assistencial e outra 
tecnológica como constituintes de um projeto político. 



  

Assim, estamos aqui investindo nosso olhar nas tecnologias soft (leve), ou 

seja, aquelas que estão relacionadas "às sabedorias, às experiências, atitudes e 

compromissos, responsabilidades." (MEHRY, 1994, p. 125), para pensarmos em 

mudanças e nesse sentido CAMPOS (1994, p. 30) nos encoraja, ao afirma que o 

processo de grandes transformações envolve a dimensão subjetiva – o desejo, a 

vontade de alterar o status quo – e o domínio de uma certa ciência / razão – estar 

envolvido com um projeto conscientemente construído. 

Isto posto sem, contudo, estarmos atribuindo todo peso desta tarefa aos 

trabalhadores de saúde, acreditamos ser estes um dos pilares importantes para as 

mudanças e, neste sentido, concordamos com MEHRY (1997, p. 72), quando 

afirma ser a mudança do atual modelo "tarefa coletiva do conjunto de 

trabalhadores de saúde, no sentido de modificar o cotidiano do seu modo de 

operar no interior dos serviços de saúde, ou os enormes esforços de reformas 

macro-estruturais e organizacionais [...] não servirão para quase nada." 

(MEHRY, 1997, p. 72) 

Estamos apostando que nos microespaços de trabalho em saúde existe 

potência para implementarmos um outro modo de agir em saúde e neste processo 

de investigação, buscaremos analisar se na conformação do processo de trabalho 

da enfermeira na assistência no domicílio há possibilidades/brechas de se instituir 

mudanças no modo de operar as ações de saúde, imprimindo no cotidiano dos 

serviços de saúde um fazer na perspectiva da assistência integral.  



  

Introduzimos assim parte da história do SAD, e a seguir apresentaremos 

um pouco mais da construção teórica e prática do nosso objeto, inclusive ele em 

si e um pouco de seu transcorrer. 

 
1.2. O COTIDIANO É UMA ÓTIMA MATÉRIA PRIMA PARA SE TRABALHAR A REALIDADE E 

CRIAR O NOVO9 - olhando para o município de Ribeirão Preto 

 

A municipalização das ações e serviços de saúde tem sido uma das 

principais estratégias de descentralização para consolidação do SUS, 

possibilitando, teoricamente, ao poder local, assumir, entre outras, a tarefa de 

construir um novo modelo assistencial baseado na saúde enquanto direito 

fundamental para qualificação da vida, e neste sentido para se compreender como 

emergiu a proposta do SAD, torna-se necessário recuperar a história da SMS-RP 

em um passado bem recente, não no sentido restrito da evolução histórica, mas 

sim para apreender os determinantes presentes nesse processo. 

Desde 1984, com as Ações Integradas de Saúde - AIS, vem-se vivenciando 

em Ribeirão Preto o processo de descentralização e esta decisão política tem 

possibilitado a transferência gradativa de responsabilidade na prestação de 

assistência à saúde da população, principalmente no planejamento e organização da 

rede de atendimento primário, inicialmente, com a unificação das Unidades Básicas 

de Saúde – UBS, sob o comando do gestor municipal. 

A partir do final de 1995, quando habilita-se à gestão semi- plena10, assume o 

controle de todas as ações e serviços de saúde do SUS.  

                                                           
9 Intencionalmente, pela precisão da frase, tomamos a idéia expressa por MEHRY (1994, p.135). 
10 A gestão semi-plena é uma das formas previstas de gerenciamento por parte do município estabelecida na Norma 
Operacional Básica 1/93.  



  

Para 1999, o município encontra-se, segundo a Norma Operacional Básica 

01/96 (BRASIL, 1996), na gestão plena do sistema11, estando sob 

responsabilidade estadual apenas o Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto (HCRFMRP) e o Hospital Psiquiátrico de Ribeirão 

Preto. Já o serviço de saúde municipal dispõe de 26 Unidades Básicas de Saúde, 

5 Unidades Básicas e Distritais, um ambulatório regional de especialidades, um 

ambulatório regional de saúde mental e 2 Núcleos de Assistência Psico-social. A 

rede privada conta com 9 hospitais12 e inúmeros serviços de caráter ambulatorial.  

Diante do compromisso de adesão ao Convênio das AIS, firmado em 

26/04/1984 através da lei municipal nº. 4476, é visível que os investimentos na 

saúde passam a ser principalmente na ampliação da rede física13, especificamente 

na construção das UBSs, no provimento de recursos materiais, na contratação de 

pessoal e, mais tarde, na informatização da rede, institucionalização da gerência 

das UBSs e de Programas de Saúde. 

Houve neste processo, intensa absorção de profissionais de saúde de todos 

os níveis e formações decorrente da descentralização da gestão, possibilitando 

aos municípios, entre outras ações, a abertura de novos postos de trabalho em 

função do processo de ambulatorização do atendimento verificado a partir da 

segunda metade da década de 80 e início de 90. Para Ribeirão Preto, tal situação 

não foi diferente, sendo fato constatado a incorporação de um expressivo 

                                                           
11 Definida conforme estabelecido na Norma Operacional Básica - NOB 01/96. 
12 Dados fornecidos pela Unidade de Avaliação e Controle da DIR-18. 
13 Ribeirão Preto contribui para corroborar o que TANAKA et al.(1991,p.34) afirma que a municipalização operou 
mudanças no quadro de prestação de serviços de saúde no Estado de São Paulo, sendo que “de 1913 unidades 
ambulatoriais públicas existentes em 1985, o Estado passou a ter 2862 em 1989, aumentando, em 4 anos, 50% da 
capacidade instalada do setor público de saúde”. Certamente, o aumento numérico das unidades de saúde 
possibilitou um maior acesso a estes serviços.  



  

contingente de profissionais, antes inexistentes, nos serviços básicos de saúde do 

município. Um dos profissionais foi a enfermeira que, para o período de 1984 a 

1996, apresentou um aumento de 17.200% no total de profissionais, sendo 

incorporada em diferentes áreas de atuação assistencial e técnico-administrativa 

na rede municipal de saúde.14 

TANAKA et al. (1991), para o Estado de São Paulo, detectaram a incorporação de 

outros técnicos de saúde antes inexistentes na rede de atenção básica, tais como: 

odontólogos, psicólogos, nutricionistas, assistentes sociais; as enfermeiras se 

constituíram na categoria de formação universitária que mais cresceu no período de 

1985 a 1987, com um incremento de 57,1%, e o pessoal de formação média teve, na 

figura do auxiliar de enfermagem, um aumento da ordem de 104% no mesmo 

período. 

Estes dados apontam uma “certa mudança” na composição da rede de serviços e no perfil 

da equipe, o que poderia direcionar a assistência à saúde na perspectiva de uma atenção integral. 

Contudo, é preciso que se detenha um olhar mais atento, pois as mudanças físicas, funcionais e 

organizativas da rede, necessariamente, não asseguram a efetiva transformação do modelo 

assistencial, conforme nos alerta MEHRY (1997, p. 72) e já citado anteriormente que a mudança do 

modelo é  

"[...] tarefa coletiva do conjunto de trabalhadores de saúde, no sentido de 
modificar o cotidiano do seu modo de operar no interior dos serviços de 
saúde, ou os enormes esforços de reformas macro-estruturais e 
organizacionais... não servirão para quase nada." 

O processo de municipalização dos serviços de saúde pode trazer 

autonomia de decisões e de responsabilidades no planejamento da organização e 

prestação das ações de saúde no nível local, significando transferência de poder 

                                                           
14 PEREIRA, M. J.. B. et al. Enfermeiros na rede básica de saúde de Ribeirão Preto e as políticas de saúde – situação 



  

aos gestores municipais15. Sem dúvida esse processo mais próximo da realidade 

local possibilita que sejam evidenciadas necessidades específicas e diferenciadas 

daquela população, bem como leva a incorporação tecnológica ampliada para 

enfrentar, ou pelo menos, tentar responder a tais necessidades. A decisão agora 

esta mais próxima daqueles que estão, em tese, para defender os direitos da 

população. 

Quando falamos de incorporação tecnológica ampliada estamos nos 

referindo à necessidade de incorporar trabalhadores de saúde de diferentes 

categorias vislumbrando a possibilidade de diversos olhares no planejamento das 

ações de intervenções da saúde; investir na qualificação técnica desses 

trabalhadores; ampliar a rede física, melhorando o acesso aos serviços públicos 

de saúde; adquirir recursos materiais de qualidade e necessários a possibilitar 

maior resolubilidade da assistência e ainda incorporar como também lutar pela 

consolidação de procedimentos legislativos que ampliem a gestão democrática.  

Entendemos que para avançarmos na direção de modificar o modo como 

produzimos ações de saúde e a lógica do processo de trabalho em saúde é 

necessário investir em outras tecnologias16 que nos possibilitem refletir e 

transformar a forma de se pensar e se trabalhar com a saúde. (CAMPOS, 1997; 

MERHY & ONOCKO, 1997; MATUMOTO, 1998; FORTUNA, 1999) 

                                                                                                                                                                          
atual. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto -USP. 1997. /mimeografado/. 

15 Ver: 
ALMEIDA, M.C.P.; FORTUNA, C.M.; PEREIRA, M.J.B.; MISHIMA, S.M.; VILLA, T.C.S. Gerência na rede 

básica de serviços de saúde em Ribeirão Preto – um processo em construção. Rev.Bras.Enf., v.47, n.3, p. 278-
286, 1994. 

16 Cabe reiterar aqui que, MERHY (1997, 1998) discutindo a micropolítica do trabalho em saúde, fala da necessidade do 
uso mais intensivo de tecnologias leves para a criação de espaços mais criativos do trabalho em saúde, ou seja, as 
tecnologias leves são fundamentais para a reorganização de um modelo assistencial centrado no usuário produzindo um 
compromisso permanente com a tarefa de acolher, responsabilizar-se, resolver e autonomizar. 



  

A SMS-RP a partir de 1993, iniciou um processo de discussão acerca do 

modelo de assistência dentro dos preceitos e diretrizes do SUS, objetivando 

definir prioridades para a saúde do município e estabelecer estratégias de ação, 

implantação e implementação de ações de saúde específicas junto às unidades 

municipais de saúde. Uma das propostas que emergiu neste movimento foi o 

Projeto de Assistência Domiciliar - SAD.  

A elaboração do SAD foi fruto de um processo de reflexão, em que se 

discutiu as práticas e as necessidades emergentes na atenção à saúde, tomando 

por referência o momento político sanitário em que se encontrava o país e o 

município. Neste sentido, diferentes formas de produção do conhecimento sobre 

a organização de serviços de saúde e a prática de enfermagem na rede básica de 

Ribeirão Preto foram identificadas e puderam, de certa forma, sustentar tal 

reflexão. 

O estudo de ALMEIDA (1991), já citado, tornou-se um dos marcos na 

história da prática de enfermagem da SMS-RP. A autora conclui que a prática de 

enfermagem naquele momento histórico encontrava-se mais voltada para o 

controle interno das unidades de saúde. É importante ressaltar que até 1993, não 

existia na rede básica do município uma instância formal de gerência no nível 

local, sendo que a enfermeira era o agente que desenvolvia ações de caráter 

administrativo mais geral das UBSs. 

De certa forma, essa questão já vinha se modificando, uma vez que, em 

1993 iniciava-se a institucionalização do gerenciamento local na rede básica de 

saúde, em Ribeirão Preto, sendo nomeado para ocupar o “cargo” profissionais 



  

de diferentes categorias (dentista, enfermeira e médico). 

Com isso era possível apreender conflitos na relação da enfermeira, que 

desenvolvia atividades de coordenação interna da unidade de saúde, com um 

novo agente – o gerente17. 

A conformação do trabalho até então desenvolvido por estas trabalhadoras, 

somado ao conjunto de transformações que vinham se dando na forma de 

organização dos serviços de saúde, parece, entre outros processos, ter gerado 

insatisfações na enfermeira quanto ao seu trabalho. Ao mesmo tempo em que se 

discutia teoricamente o processo de trabalho em enfermagem em um primeiro 

momento, representado pela pesquisa de ALMEIDA (1991), em um segundo 

momento, desencadeiam-se análises sobre o processo de constituição do 

gerenciamento na rede básica de saúde, através de grupos de discussão, 

envolvendo SMS-RP e Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo – EERP-USP, como bem evidenciado no trabalho de 

MISHIMA (1995). 

Em nossa investigação (PEREIRA, 1996) uma das unidades temáticas 

discutidas foi o modelo assistencial, sendo apreendida a manifestação de 

insatisfação das enfermeiras – sujeitos do estudo, com o modelo assistencial 

vigente, o que nos possibilitou identificar uma possibilidade para (re) construção 

da prática de enfermagem que pudesse ser um disparador para a mudança do 

modelo assistencial. 

Essa busca por diferentes outras formas de se “fazer saúde”, por parte de 



  

vários estudiosos, inclusive alguns aqui já citados; bem como a insatisfação 

registrada (pelas enfermeiras da SMS-RP) em relação à produção, organização 

dos serviços de saúde faz parte de um contexto mais amplo do setor saúde, ou 

seja, do que tem sido denominado de crise da saúde. 

MENDES (1996) analisa a crise da saúde por diversos ângulos: 

ineficiência, ineficácia, iniqüidade e insatisfação da opinião pública18, também 

nos traz abordagens de três correntes explicativas19, elencando pressupostos 

distintos que estas apresentam. Contudo, aponta que existe entre os 

encaminhamentos um ponto de convergência – a reforma dos sistemas de saúde. 

Para este autor a corrente explicativa estruturalista sustenta que a crise da 

saúde se alicerça na impossibilidade de conciliar as forças expansivas do sistema 

de saúde (transição demográfica, acumulação epidemiológica, medicalização 

societal, processo de urbanização, incorporação tecnológica, incremento da força 

de trabalho, corporativismo empresarial e profissional) com os mecanismos de 

controle (estratégias de contenção de custos), na atual configuração das práticas 

                                                                                                                                                                          
17 MISHIMA (1995) ao analisar a constituição do gerenciamento na rede básica de saúde de Ribeirão Preto, aponta 
que os conflitos que emergiram deste novo cenário dizia respeito à existência de disputa por espaços de ação e de 
poder, levando muitas vezes ao surgimento do duplo comando no interior das UBSs. 
18 A dimensão da ineficiência dos sistemas de saúde tem se evidenciado através da crise do financiamento, 
determinada por um lado pelo aumento crescente dos custos da atenção à saúde (face à incorporação e avanço 
tecnológico presentes no setor saúde) e de outro pela alocação desenfreada de recursos pelo atual modelo de 
assistência que privilegia a alta especialização e a atenção centralmente médica curativa. A dimensão da ineficácia é 
dada pela "falta de correspondência entre o incremento dos gastos em saúde e seu impacto nos padrões sanitários da 
população" (MENDES, 1996, p.16), ou seja, "há países que gastam pouco e apresentam bons resultados e, outros, 
que gastam muito e com pouco impacto sobre os níveis sanitários." A dimensão da iniqüidade diz respeito à 
disponibilidade de atenção médica inversamente proporcional as necessidades de saúde da população. Vai se 
manifestar também na distribuição de recursos de saúde (p.ex. em 1990, o Ministério da saúde repassou para atenção 
ambulatorial no norte 4,1% enquanto que no Sudeste 59,3% dos recursos). A última dimensão desta crise é a 
insatisfação generalizada – descontentamento popular, sendo que alguns estudos mostram que não há correlação 
entre gastos em saúde e satisfação dos usuários, por exemplo, os níveis de satisfação em diversos países situam-se 
abaixo dos 50%, atingindo valores de 10% nos Estados Unidos e 12% na Itália.  

Maiores, detalhes podem ser encontrados em MENDES, E.V. Uma agenda para a saúde. São Paulo, Hucitec. 1996. 
Capítulo 1. 
19 Sobre as dimensões da crise da saúde e as correntes explicativas da mesma ver com detalhes: 
MENDES, E.V. Uma agenda para a saúde. São Paulo, Hucitec. 1996. 



  

de saúde hegemônicas, pautadas no modelo biomédico. Assinala ainda, que é a 

corrente explicativa que mais tem aderência com à necessidade de mudança das 

práticas sanitárias e, neste sentido, compactuamos com o que MENDES (1996) 

explicita em relação o que esta corrente defende. 

"Essa não é uma crise conjuntural pois se inscreve na ordem de um processo auto-
reprodutivo de uma singular concepção e prática de sistemas de saúde. É portanto, 
uma crise estrutural que só poderá ser resolvida mediante a transformação da 
prática sanitária vigente" (MENDES, 1996, p. 26) 

Outro aspecto a ser considerado, refere-se ao que MENDES (1996) já 

havia se reportado quanto a um dos aspectos visíveis da crise da saúde que é sua 

face da iniqüidade. Neste sentido, o reconhecimento dos resultados da injustiça 

social e da iniqüidade na saúde das diferentes populações do mundo, como 

também da necessidade emergente de mudança do paradigma mundial para a 

saúde tem sido manifestação constante em vários documentos firmados em 

diferentes ocasiões de encontros internacionais, principalmente da Organização 

Mundial de Saúde - OMS e a Organização Pan-Americana de Saúde - OPS. 

A Carta de Ottawa (BRASIL, 1986) quando da realização da Primeira 

Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde em 1986 no Canadá, 

estabelece a promoção da saúde “como o processo de capacitação da 

comunidade para atuar na melhoria da sua qualidade de vida e saúde, incluindo 

uma maior participação no controle desse processo.” (BRASIL, 1986); 

conceituando promoção para além do setor sanitário.  

Esta foi mais uma das referências teóricas utilizada no momento de 

elaboração do SAD, acreditando que o mesmo poderia constituir-se num dos 



  

pilares para o alicerce do desafio que se pretendia enfrentar em relação a 

mudança da nossa prática de assistência, no município de Ribeirão Preto. 

MENDES (1993a) afirma que em meados da década de setenta, novas 

concepções do processo saúde-doença vinham sendo concebidas procurando 

articular quatro dimensões explicativas: biologia humana, estilos de vida, meio 

ambiente e serviços de saúde, modelos discutidos por Blum, Dever e Lalonde, 

compondo um fio condutor para a reorganização dos sistemas de saúde.  

O Brasil, em setembro de 1988, como um dos países membros da XXXIII 

Reunião do Conselho Diretivo da OPS, aprovou a reorganização dos Sistemas 

Nacionais de Saúde através da estratégia dos Sistemas Locais de Saúde - SILOS, 

estratégia que nos remete a uma aproximação à concepção de Distrito Sanitário 

como “processo social de mudança das práticas sanitárias” e estas mudanças 

devem ser direcionadas no sentido de  

“[...] eficiência e eficácia sociais, da eqüidade e da democratização e que se 
manifesta no espaço local, onde estabelecem-se relações transacionais entre 
instituições de saúde organizadoras de respostas sociais referidas pelo paradigma 
da “promoção da saúde”, sob regulação de uma autoridade sanitária local, e os 
conjuntos sociais, com seus problemas diferenciados, que se manifestam na 
singularidade daquele território distrital.” (MENDES, 1993b, p. 12) 

Frente a esses compromissos formais, a representação da OPS/OMS no 

Brasil juntamente com o Ministério da Saúde estabeleceram uma estratégia de 

implantação de Distritos Sanitários ou distritalização em saúde. Em uma visão 

processual, esta proposta incorpora a vigilância à saúde20 como prática sanitária 

estruturada pelo paradigma da promoção da saúde. A proposta foi implementada 

                                                           
20 Maiores detalhes poderão ser encontrados em: 
MENDES, Eugênio V. A vigilância à saúde no distrito sanitário. Organização Panamericana de Saúde, Série 

Desenvolvimento de Serviços de Saúde, n.10, 1993a. 
MENDES, E.V. Distrito sanitário: o processo social de mudança das práticas sanitárias no Sistema Único de Saúde. 

São Paulo, Hucitec, 1993b. 



  

por diversas Secretarias Municipais de Saúde em vários municípios brasileiros 

(KADT & TASCA, 1993; TEIXEIRA & MELO, 1995), fizeram parte de novas 

buscas por experiências e elaborações, relacionadas com outros modos de se 

trabalhar em saúde. 

Conformando uma estratégia para promover mudanças no atual modelo de 

assistência à saúde e contribuindo para a organização do Sistema Local de Saúde, 

com base nos princípios do SUS, o Ministério da Saúde lança, em 1994, o 

Programa de Saúde da Família – PSF (BRASIL, 1993), que tem sido aderido por 

inúmeros municípios brasileiros, atingindo em agosto de 2001, 54,23% dos 

municípios do país, com a implantação de 10.788 equipes do Programa da Saúde 

da Família.  BRASIL. (2001). 

Ao relacionarmos esses projetos de trabalhos, queremos apontar a 

preocupação presente nestas distintas propostas em relação ao modelo 

assistencial que cada uma traz no seu interior, enquanto possibilidades de 

transformação da atual forma de prestação de cuidados de saúde à população. 

Torna-se evidente um movimento "universal" em torno da reforma dos 

sistemas de saúde e no âmbito local, mais precisamente, no nosso município, o 

trabalho cotidiano era enfrentado por esse duplo movimento - teórico e prático, o 

teórico evidenciado nas investigações científicas anteriormente citadas, e o 

prático representado por inúmeras situações cotidianas enfrentadas pelos usuários 

tais como: falta de transporte para usuários impossibilitados ou com grande 

dificuldade de se locomoverem até os serviços de saúde. Os mesmos 

necessitavam realizar alguns procedimentos: curativos, trocas de sondas 



  

nasogástricas ou vesicais, aplicação de medicamentos injetáveis, aspiração de 

secreções de portadores temporários ou definitivos de cânula de traqueostomia, 

dentre outros. Além de problemas diversos que demandavam familiares a 

procurar os serviços de saúde. 

Embora não se dispusesse de registros sistematizados da demanda, era 

possível identificar grande foco de conflitos visto que, constantemente, havia 

reclamações e denúncias de usuários quanto a dificuldades de se obter a tempo o 

transporte solicitado, para atender suas necessidades em saúde. 

Essa situação era ainda mais complicada, uma vez que muitos usuários 

esperavam horas o transporte para levá-los aos serviços, e depois às suas casas 

significando outro longo período de espera. As unidades municipais de saúde não 

disponibilizavam, como atualmente, de nenhum tipo de alimentação para fornecer 

aos usuários, passando a se constituir em mais um complicador na assistência 

prestada. Era a família que providenciava algum tipo de alimentação ou os 

trabalhadores por iniciativa própria, principalmente nos casos em que o usuário 

não tinha o acompanhante. 

A ausência do acompanhante era também percebida pelo trabalhador em 

saúde como um complicador, já que havia uma delegação total de todas as 

atribuições/cuidados para os trabalhadores sobre os usuários. Muitos familiares 

entendiam que bastava que se providenciasse o transporte, para que a assistência 

fosse prestada pelos trabalhadores de saúde, como se eles (familiares) não 

pudessem participar daquela atenção específica que seria realizada nos serviços de 

saúde, assim como os demais cuidados que eram realizados no domicílio, que 



  

qualquer ser humano necessita (banho, alimentação, mudança de decúbito, 

comunicação, privacidade, hidratação, socialização), não fossem importantes de 

serem discutidos e trabalhados. 

Dirigindo o olhar para a perspectiva da assistência para além do cuidado 

específico do problema, ficava evidente a necessidade de uma articulação entre 

diferentes setores da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto e outras instituições 

não governamentais atuantes no município.  

A demanda dos usuários não agendados aos serviços de saúde era muito 

intensa, o que diariamente provocava insatisfações tanto para aqueles que não 

conseguiam (conseguem) suas consultas médicas no mesmo dia, como para a 

profissional enfermeira que acabava fazendo a triagem à demanda, conforme 

identificado na produção de ALMEIDA (1991). 

Somando-se a este quadro, verificava-se que dentre as principais causas de 

óbito gerais entre os residentes em Ribeirão Preto, em 1992, predominavam as 

ligadas às Doenças do Aparelho Circulatório - 35%, Neoplasias - 14%, Doenças 

de Glândulas Endócrinas, da Nutrição e do Metabolismo e Transtornos 

Imunitários - 11%, Doenças do Aparelho Respiratório e Causas Externas -10%. 

Enquanto as principais causas de óbitos, em menores de um ano, entre os 

residentes no município, as afecções perinatais eram responsáveis por 43% da 

mortalidade infantil que teve neste ano um coeficiente de 19,5121.  

O agendamento da consulta aos recém-nascidos (RN) dependia da procura 

espontânea da mãe e/ou familiar, e de maneira geral, nas unidades de saúde 

                                                           
21 Ver a respeito: 



  

municipais o tempo médio para a primeira consulta de rotina do RN, com o 

pediatra, girava em torno de trinta a quarenta dias. 

As principais causas de óbitos gerais e infantis apontavam constituírem-se 

em indicadores para buscarmos a população em seus domicílios, também com 

finalidade de realizar diagnósticos precoces, bem como desenvolver ações de 

promoção, prevenção e atuação específica. Nesta perspectiva, a atenção 

domiciliar também se voltaria aos portadores de doenças crônicas e ou gerais e às 

suas complicações em particular, no sentido de melhor qualificar o cuidado 

prestado pelos familiares no transcorrer do agravo e nas situações de morte no 

domicílio. 

Em que pesem todas essas considerações, acreditávamos que seriam 

necessárias estratégias que possibilitassem uma revisão contínua e consciente do 

atual modelo assistencial, ou pelo menos das práticas assistenciais, para termos a 

possibilidade de trilhar uma política de saúde que privilegiasse ações também de 

cunho coletivo, pautadas na integralidade da assistência e a partir das reais 

necessidades da população. Ainda, a disponibilidade interna dos profissionais de 

saúde, quer de serviços quanto dos órgãos formadores em (re) pensar o seu fazer 

cotidiano. 

Foi na configuração deste quadro mais geral que começamos a discutir situações 

vividas no cotidiano da enfermagem nas unidades de saúde: a de se levantar o 

quanto conhecíamos da população de nossa área de abrangência, saber o por quê 

da população de ser ou não ser usuária das unidades de saúde, das respectivas 

                                                                                                                                                                          
RIBEIRÃO PRETO. Secretaria Municipal da Saúde de Ribeirão Preto. Sistema de Coleta e Análise de Estatísticas 



  

áreas de abrangência; e perguntávamos como poderíamos agir visando iniciar um 

trabalho voltado para a promoção à saúde, prevenindo doenças e ou 

complicações das mesmas? Como aproximar a população das unidades, de forma 

que construíssemos uma relação mais humanizada entre usuários e 

trabalhadores?  

Uma outra preocupação era de não tomar a queixa do usuário como fim, e sim, a 

partir do problema manifestado, desencadear um fazer que possibilitasse 

estabelecer relações com o emocional, o cultural e o social, canalizando para uma 

perspectiva coletiva, em busca de uma demanda organizada, em potencial, e não 

somente ficar centrada na demanda espontânea aos serviços de saúde. Com isso, 

não estávamos negando a importância da assistência à saúde em situações de um 

pronto atendimento, quando necessário, mas sim, buscávamos desenvolver outras 

formas de atuação. 

Nesse processo de insatisfação, de acreditar que é possível sempre buscar 

mudanças, que no duplo movimento teoria/prática podemos (des) construir e (re) 

construir é que foi sendo conformada a proposta do Serviço de Assistência 

Domiciliar, sendo batizada de SAD. 
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1.3. O SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR – SAD 
 
 

A experiência de atuar no domicílio sempre se fez presente na prática 

assistencial de enfermagem22, e também no movimento da construção da rede 

básica de saúde com o processo de municipalização, contudo, esta assistência não 

era sistematizada e se pautava em um conteúdo bastante restrito. Assim, ao 

prestarmos assistência no espaço das UBSs ou UBDSs23 percebíamos claramente 

o processo de atravessamento (BAREMBLITT, 1994), ou seja, a presença de 

fortes amarras como os protocolos, normas e regulamentos pré-estabelecidos 

institucionalmente, aprisionando em diversos momentos os trabalhadores no seu 

potencial criativo, bem como limitando-os na sensibilização com o sofrimento do 

outro, e em muitas situações ficando evidente a conformação impessoal e hostil 

deste espaço público. Nesse sentido, acreditávamos que no espaço do domicílio, 

essas amarras teriam chances de irem se desfazendo e ir se criando um outro 

modo de agir em saúde. 

Esse velho espaço de atenção à saúde – o domicílio – poderia se constituir 

num novo território da prática de saúde, que não fosse aquela pautada 

exclusivamente por saberes e atos médicos, mediada por relações de poder 

                                                           
22 Estas questões serão melhor desenvolvidas adiante, uma vez que consideramos que para analisar o que está sendo 
no presente é necessário buscar fundamentos deste acontecer com o passado, de forma que no Capítulo 2 recorremos 
à literatura sobre a assistência de enfermagem no domicílio. 
23UBS, definida como a porta de entrada para o sistema de atenção à saúde. Deve ser localizada junto ao local de 
moradia dos usuários, com área programática estabelecida a nível geográfico e populacional. É responsável pelo: a) 
atendimento nas especialidades básicas de clínica, pediatria, tocoginecologia, b)realização de procedimentos cirúrgicos 
simples como suturas, drenagens e outros, c) sala de imunizações, e) vigilância epidemiológica – notificação, bloqueios 
de caso e visitas domiciliares, f) registro de informações – boletins de produção e sistema de arquivo, prontuário 
médico e registro de morbidade. (SMS-RP, 1989)  
UBDS são unidades de saúde destinadas a atender a população pertencente a determinadas áreas de abrangência 
que agrupam várias UBS, no que diz respeito a algumas especialidades, além de atender a população adstrita, nas 
áreas básicas definidas para UBS da região próxima à localização da UBDS.  



  

verticais24. Não teríamos aqui um campo em aberto para prestar o cuidado em 

saúde com diferentes tecnologias agregando distintos conhecimentos dos 

diversos trabalhadores de saúde e daqueles que de forma indireta produzem 

tecnologias para melhor qualificar a vida? Não seria este espaço onde estaria 

presente a possibilidade de interpenetração das mais diversas instituições que 

permeiam o trabalho em saúde podendo gerar a criação, a produção de processos 

instituintes, de uma frente revolucionária na saúde? 

Nesta perspectiva, BAREMBLITT (1994) nos fornece aporte teórico com 

a concepção institucionalista de sociedades e instituições conceituando 

transversalidade como a interpenetração a nível do instituinte, do produtivo, do 

revolucionário, do criativo (BAREMBLITT, 1994, p.36), ou seja, se a 

interpenetração das relações tende à mudança, tende gerar o novo, estamos diante 

de um processo denominado transversalidade. 

Aqui estamos tomando este domicílio não na dimensão geográfica, mas 

em seus aspectos relacionais, considerando-o um espaço constituído nas 

dimensões sócio-culturais, com agregação de saberes, com relações humanizadas 

e com identidade singular, espaço mais conhecido e reconhecido pelos usuários 

onde podem se estabelecer relações mais horizontalizadas. Diferente do espaço 

dos serviços de saúde que se constitui em um espaço estranho ao usuário; onde 

geralmente o saber que opera o cuidado é de domínio "exclusivo" dos 

trabalhadores de saúde, atribuindo a estes a característica de sujeito ativo do 

processo, enquanto ao outro (usuário/paciente) a condição de objeto.  

                                                           
24 A esse respeito FRANCO & MERHY PSF: Contradições e novos desafios. Conferência Nacional de Saúde On-line 



  

DAMATTA (1985, p. 12) nos auxilia a clarear esta questão dos processos 

de singularização presentes no espaço do domicílio quando afirma que  

 
"[...] "casa" e "rua" são categorias sociológicas para os brasileiros [...] estas 
palavras não designam simplesmente espaços geográficos ou coisas físicas 
comensuráveis, mas acima de tudo entidades morais, esferas de ação social, 
províncias éticas dotadas de positividade, domínios culturais institucionalizados e, 
por causa disso, capazes de despertar emoções, reações, leis, orações, músicas e 
imagens esteticamente emolduradas e inspiradas." (grifo nosso)". 

Estes aspectos mais gerais aqui explicitados estavam presentes na 

construção do SAD, mesmo que não sistematicamente e explicitamente 

colocados, e que reiteram o pressuposto desta investigação ao considerar o 

domicílio com potência de transversalizar as relações entre usuários e 

trabalhadores no processo de assistência à saúde em busca de um espaço para a 

mudança de modelo assistencial. 

Assim, o projeto partindo dos princípios e diretrizes previstos no SUS, 

previa a seleção de um caso índice25, a partir da demanda espontânea e então, 

passaríamos também a trabalhar no âmbito da família, vislumbrando assim um 

canal que possibilitasse contribuir para organização da demanda potencial, bem 

como o trabalho da enfermagem e, mais especificamente, o da enfermeira, no 

sentido de redirecionar sua prática na atenção primária de saúde no município, 

permitindo acolher as dores e sofrimentos / alegrias e felicidades expressas pelos 

usuários e tão distantes de nossa percepção no interior dos serviços de saúde.  

Ainda, apreendendo os limites e potencialidades dos usuários e de seu 

                                                                                                                                                                          
/http://www.datasus.gov.br/cns/ capturado em 27/10/1999 alertam para o risco do uso da visita domiciliar como uma 
diretriz de caráter controlador e de uma invasão do Estado sobre o espaço privado.  
25 Caso índice no Serviço de Assistência Domiciliar é considerado a situação problema que dispara o processo de 
atendimento no domicílio, podendo ser um paciente acamado que necessite de suporte para o autocuidado ou preparo 
de um cuidador , paciente faltoso de algum programa de saúde, situação que demande orientação específica, ou 
qualquer outra situação considerada de ação prioritária para seguimento pelos serviços de saúde ou usuários destes 
serviços.  



  

núcleo familiar nos aspectos relacionados ao cuidado e na ampliação de sua 

autonomia e emancipação frente às situações cotidianas. 

O SAD estabeleceu como objetivo: “diminuir a distância entre a 

população e a Unidade de Saúde e melhorar o atendimento oferecido, 

trabalhando com a assistência integral à saúde da unidade familiar, num enfoque 

de ação preventiva e educativa com as comunidades”. (SECRETARIA 

MUNICIPAL DA SAÚDE DE RIBEIRÃO PRETO, s/d). Como resultado esperava-

se “aumentar a cobertura de atendimento e diminuir a demanda para o sistema de 

saúde, além de promover a racionalização e potencialização do uso de viaturas, 

no transporte de pacientes”. As finalidades eram: promover a prestação de 

assistência integral à saúde da comunidade, a partir do atendimento de um caso-

índice inscrito na unidade, abrangendo a unidade familiar; incentivar o 

desenvolvimento da responsabilidade da família com relação ao cuidado em 

saúde; estabelecer mecanismos de integração entre a rede de serviços de saúde e 

a família. 

Foi prevista uma divisão da população alvo em quatro grupos, assim 

distribuídos: 

“1. Pessoas com dependência total ou parcial, em conseqüência de seqüelas por 
lesões medulares, acidentes vasculares cerebrais, dependências físicas e/ou mentais 
ou outros agravos que impeçam a plena autonomia para a locomoção e auto-
cuidado. 
2. Pessoas portadoras ou não de dependência, necessitando de cuidados especiais 
de enfermagem, fisioterapia e outros, habitualmente desenvolvidos a nível 
hospitalar, que possam ser tecnicamente desenvolvidos a nível domiciliar, evitando 
deslocamento desnecessário e permitindo a otimização dos serviços referidos. 
3. Portadores de doenças transmissíveis necessitando de orientações quanto aos 
cuidados específicos, priorizando-se a educação em saúde da unidade familiar com 
relação aos meios de prevenção, cuidados e transmissão da doença. 
4. Outros casos considerados prioritários pelos diferentes programas da Unidade de Saúde 
e/ou instituições da comunidade.” (SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE 
RIBEIRÃO PRETO, s/d) 



  

O projeto apresentava-se como uma alternativa para a resolução de 

problemas imediatos, mas fundamentalmente como um eixo para repensar um 

modelo de assistência. O mesmo foi apresentado, em 1994, ao Secretário 

Municipal da Saúde. 

Tendo em vista a preocupação por parte da direção SMS-RP com a 

contenção de gastos, a proposta inicial do SAD foi rediscutida e alterada. 

Inicialmente para implantação e desenvolvimento do SAD foi previsto de que 

cada um dos cinco Distritos de Saúde do Município contasse com uma equipe de 

enfermagem destinada à realização das visitas domiciliares na área de 

abrangência dos respectivos Distritos. Esta equipe teria articulações de trabalho 

com as UBSs, mas não fariam parte do quadro de pessoal daquelas unidades. 

Frente às necessidades de negociação, a proposta foi re-elaborada sem 

contratação de pessoal, ficando a coordenação do serviço sob a responsabilidade 

da enfermeira de cada UBS. Em várias unidades a escala de trabalho do pessoal 

de enfermagem, sobrepunha-se em três horas, ou seja, havia trabalhadores 

iniciando a jornada às 13:00 horas e trabalhadores que haviam iniciado às 7:00 

horas, saindo às 16:00 horas. Também a viatura (condução) a ser utilizada já 

fazia, pela manhã, rotinas de transporte de materiais e documentação, sendo, 

portanto, o período da tarde mais indicado para disponibilizar a condução.  

Quanto aos outros trabalhadores: assistentes sociais, fisioterapeutas, 

psicólogos também seriam acionados das unidades ou serviços que contavam 

com esses profissionais conforme a necessidade identificada. Caso fossem 

necessários outros, por exemplo, nutricionista, seria preciso estabelecer uma 



  

articulação com a Secretaria de Educação, uma vez que essa categoria 

profissional era/é contratada por essa Secretaria e não pela SMS-RP. As unidades 

que não apresentavam sobreposição de horário, os trabalhadores discutiram e se 

propuseram a iniciar o SAD, enfrentando as dificuldades, mesmo com riscos de 

interrompê-lo, caso não fosse possível conciliar as atividades internas da UBS e 

as do SAD.  

Assim o projeto foi iniciado em seis unidades, sendo o único recurso 

“novo” adquirido, uma maleta de fundo rígido com dois compartimentos, onde 

eram acondicionados os materiais necessários para realizar os procedimentos em 

domicílio. Esta experiência piloto durou dois anos, e neste período o Grupo de 

Elaboração do Projeto e os trabalhadores das UBSs envolvidas mantiveram 

constante negociação com o Secretário Municipal de Saúde, sendo o SAD 

incorporado oficialmente à estrutura da SMS-RP, em 1996. (RIBEIRÃO 

PRETO, 1996) 

Quanto ao fluxo, a solicitação ao SAD qualquer profissional da 

UBS/UBDS poderia fazê-la, encaminhando-a à enfermeira da Unidade, que 

numa ação conjunta com os profissionais envolvidos na assistência do usuário, 

prepararia e agendaria o atendimento domiciliar. 

No caso de solicitações da própria comunidade (familiares, amigos, 

vizinhos) ou outras instituições deveria ser agendada uma primeira consulta na 

UBS correspondente à área de abrangência, com o clínico, pediatra ou 

ginecologista, conforme indicação do quadro, para posteriormente se proceder à 

assistência domiciliar. 



  

De acordo com a situação problema identificada a partir da solicitação 

era previsto o profissional ou profissionais que deveriam realizar a visita 

domiciliar – enfermeira e auxiliar de enfermagem, fisioterapeuta e auxiliar de 

enfermagem, assistente social e enfermeira e outras composições, bem como no 

transcorrer, outros profissionais poderiam ser acionados, por exemplo, o médico 

e outros da referência secundária. 

As enfermeiras e os auxiliares de enfermagem das UBSs estariam de 

maneira sistemática envolvidos com o SAD, trabalhando de forma articulada 

com os demais profissionais de suas respectivas UBSs, bem como com de outras 

serviços de diferentes natureza e níveis de complexidade. 

Compreendeu-se no processo de elaboração do SAD que o mesmo 

poderia se constituir numa estratégia de integração entre as diferentes áreas 

assistenciais das Unidades de Saúde com a comunidade. Ainda, poderia ser um 

instrumento de auxílio à formulação do diagnóstico de saúde da área 

correspondente à unidade sanitária, como um dos elementos essenciais ao 

planejamento das ações de saúde.  

Além desta dimensão, o SAD seria desenvolvido na perspectiva de 

resolução de problemas de saúde concretamente identificados nas UBSs, que se 

constituiria nos casos índices, não se restringindo contudo aos mesmos, uma vez 

que objetivava o trabalho educativo e assistencial com o núcleo familiar. De 

outra forma, seria dizer: no SAD atentar-se-iam a outros fatores subjacentes ao 

quadro específico do usuário, bem como deveria dirigir-se atenção aos fatores de 



  

risco e às chances de vida26relacionados ao caso índice e a outros presentes no 

núcleo familiar, que poderiam desencadear agravos à saúde.  

Cabe esclarecer, que nas ações educativas era prevista a dimensão de 

promoção à saúde, onde seria estimulada a participação dos membros daquela 

família visitada e em seguimento, nos programas e ações desta natureza, 

desenvolvidos no município, como por exemplo no Programa de Integração 

Comunitária - PIC, no Núcleo da Terceira Idade, nos Programas da Secretaria de 

Esportes, nos das instituições religiosas e das organizações não governamentais. 

Ainda, previa-se trabalhar no sentido de esclarecer e ou reforçar a 

importância da participação da população nos conselhos locais, municipais da 

saúde e de outras áreas na perspectiva de conquistas de direitos e exercício da 

cidadania. 

Apesar desta oficialização o deslocamento do profissional médico ao 

domicílio não ficou assegurado, o que se constituiu/constitui numa das 

dificuldades, sendo nesta situação providenciado o atendimento do usuário na 

UBS. Em algumas situações em que médicos se deslocam até o domicílio, 

acontecem por iniciativa do mesmo, para atender uma solicitação dos demais 

profissionais envolvidos no atendimento.  

Nesse processo de construção do SAD os trabalhadores das UBSs vem 

desenvolvendo o trabalho com uma demanda existente que estão apresentadas de 

forma mais detalhada no ANEXO I. 

                                                           
26 KADT & TASCA (1993) afirmam que “chances – probabilidades – que as pessoas tem de poder satisfazer suas 
necessidades e vontades não diferem apenas de forma aleatória, ou fatores ambientais, genéticos ou biológicos. Elas 
são “calculavelmente” diferentes, principalmente por que estão ancorados na estrutura social,  [...], na produção de 
bens escassos.”  



  

Desta forma, considerando-se que o projeto do SAD apresentou como 

eixo fundamental repensar o modelo assistencial, e ao tomamos a prática de 

enfermagem, e mais especificamente o trabalho da enfermeira, neste serviço 

enquanto foco desta investigação questionamos:  

 Há potência no SAD para ser instituinte no processo de transformação do 

modelo assistencial presente no município de Ribeirão Preto? 

 A prática da enfermeira desenvolvida no SAD instituí modos de operar na 

saúde de forma a estabelecer espaços intercessores entre usuários e 

trabalhadores? 

 Existem aspectos instituídos no processo de trabalho, particularmente na 

prática de enfermagem / da enfermeira desenvolvida no SAD que apontam 

para uma aproximação a uma mudança do modelo assistencial? 

Apesar de estar previsto na construção do projeto, a atuação de 

trabalhadores de diferentes categorias, já explicitamos anteriormente, que na 

realidade o SAD vem operando quase que exclusivamente com a equipe de 

enfermagem, o que se torna um desafio ainda maior para esses trabalhadores e 

necessitará de maior criatividade, não só para recriar esse modo de fazer saúde, 

mas também de criar estratégias para se conseguir a adesão daqueles que ainda 

não atuam no SAD. 

Desta forma, o domicílio pode ser tomado como um território de cuidados, 

e o cuidado sendo considerado campo de competência pode ter sua abrangência 

ampliada pelos entrelaçamentos das diversas instituições que circulam neste 

espaço de forma mais independente que nos serviços de saúde formatados pelos 

poderes dos trabalhadores.  



  

Ao se discutir o cuidado no domicílio, especialmente o de enfermagem 

temos a considerar que no domicílio o trabalhador possui menor controle sobre o 

que poderá encontrar, as intervenções que poderão propor, deparando-se com 

contradições, potências e impotências, abrindo possibilidade de revisão constante 

de suas práticas, de seus valores, do re-pensar-se enquanto pessoa e também da 

necessidade de articulação com o saber-fazer popular de saúde, o próprio 

homem, família ou outros grupos sociais e com o sistema de saúde, 

especialmente com seus trabalhadores, favorecendo a constituição de processos 

instituintes.  

 

1.4. O PRESSUPOSTO DO ESTUDO 

Apenas para efeitos didáticos, aqui passaremos explicitar mais uma vez o 

pressuposto assumido nesta investigação e já enunciado no decorrer do texto, 

qual seja de considerar que a assistência no domicílio apresenta potência de se 

constituir um espaço para a construção de um agir pautado pela integralidade das 

ações, pela responsabilização em relação à clientela, por uma identidade de equipe, 

com o estabelecimento de espaços intercessores com intensa utilização de 

tecnologias leves, de modo a possibilitar o vínculo, escuta, autonomização, fugindo 

de uma conduta estrita de controle da clientela no âmbito domiciliar.  

 
1.5. OBJETIVOS 

A partir das questões já definidas anteriormente, tem-se como objetivos 

centrais desta investigação: 



  

➱  analisar o processo de instituição da assistência de enfermagem no domicílio 

por meio do SAD da Secretaria Municipal de Saúde no município de Ribeirão 

Preto; 

➱  analisar o processo de trabalho desenvolvido pela enfermeira no SAD 

apontando seus limites e potencialidades enquanto um disparador para a 

transformação da prática de enfermagem e do modelo assistencial. 

Objetivos Específicos 
 
➱  analisar as concepções acerca do processo saúde-doença que norteiam a 

proposta da instituição do SAD no município de Ribeirão Preto.  

➱  identificar as tecnologias envolvidas na prática de enfermagem, e mais 

especificamente aquela desenvolvida pelas enfermeiras no SAD. 

 

UMA APROXIMAÇÃO À ASSISTÊNCIA DE 
ENFERMAGEM DOMICILIAR – revisão da literatura 

A busca de uma recuperação histórica da assistência domiciliar, se dá na 

perspectiva de compreendermos as nuances e especificidades que esta prática 

assume em diferentes momentos. Assim pretendemos estruturar um quadro das 

determinações que vão se fazendo presentes até o momento atual.  

A preocupação com pessoas ou grupos específicos acometidos por alguma 

doença, ou mesmo em situações de “risco/dano”, os quais encontravam-se em 

seus lares, é assinalada em diferentes períodos da história da humanidade, 

contudo, nem sempre teremos uma sistematização de como esta prática foi se 

estruturando.  



  

Aqui pretendemos olhar para esta prática assistencial como uma prática 

social, ou seja, um trabalho que não acontece isoladamente, mas sim de forma 

articulada a outros trabalhos na dinâmica da sociedade, estabelecendo 

simultaneamente relações de interdependência e de determinações na totalidade 

social em distintos momentos históricos.  

Assim, nos diferentes tempos/espaços específicos, arriscaremos uma 

aproximação à compreensão da lógica predominante no desenvolvimento da 

prática da assistência domiciliar, que se constitui historicamente, articulada às 

formas específicas do cuidar, trazendo um panorama desta prática para o mundo, 

até o início deste século e, em seguida, focalizando o espaço específico do Brasil. 

Esta apresentação, por uma questão de facilitação didática, será feita em 

períodos. 

 
2.1. O CUIDAR NO DOMICÍLIO – a religiosidade norteando a assistência 
 

Os povos primitivos explicavam as doenças na perspectiva 

mágica/mística, o doente era considerado vítima de espíritos malignos e assim as 

práticas de saúde eram fundamentadas nesta concepção. O doente faz parte de 

um universo total o cosmos, que não é inerte. 

"[...] o cosmos "vive" e "fala"; é um macrocorpo, do qual o Sol e a Lua são 
os olhos, os ventos, a respiração, as pedras são os ossos.[...] E, por outro 
lado, o corpo é um microcosmo. A união entre o microcosmo com o 
macrocosmo, faz-se através do ritual." (SCLIAR, 1987, p. 10) 



  

Chás, rezas, feitiços, benzeduras, rituais mágicos foram procedimentos de 

cura utilizados naquele momento histórico, os quais podemos dizer que eram 

possíveis de serem aplicados também no domicílio.27  

Na sociedade primitiva, EMORY (1945) informa acreditar que os 

cuidados aos doentes eram prestados pelos vizinhos entre si, preocupados com o 

bem estar de seu semelhante, apesar da ausência de registros sobre visita 

domiciliar nesta época.  

AUGUSTO & FRANCO (1980) nos afirmam que no período pré-

cientifíco28 ou religioso, diversas ordens religiosas adotavam como uma das 

formas de prestar caridade a visita aos enfermos em seus lares. O código civil dos 

hebreus requeria o cuidado aos pobres, recomendando alimentação e agasalhos 

aos mesmos, cuidado do doente e, ainda, da mulher no período puerperal (grifo 

nosso). Previa que esses cuidados deveriam ser executados com conhecimento da 

pessoa em seu domicílio. 

Nestes mesmos autores, encontramos que o “apóstolo Paulo descreveu 

Phoebe como uma diaconisa a qual era designada a cuidar dos doentes e dos 

velhos” (grifo nosso) (AUGUSTO & FRANCO, 1980, p. 50), sendo referida, 

talvez, como a primeira “enfermeira visitadora.” (CUNHA, 1991, p. 21).  

Ainda, afirmam que, nos escritos de São Jerônimo datado do ano de 399 

da Era Cristã, apresenta-se Fabíola como enfermeira, salientando sua dedicação 

                                                           
27 SCLIAR (1987) traz uma discussão neste sentido, enriquecendo-a com importantes exemplos de procedimentos de 
cuidados à saúde, fundamentados em diferentes concepções acerca do processo saúde. 
28 AUGUSTO & FRANCO (1980) consideram o período pré-científico ou religioso correspondendo ao início da Era 
Cristã até o final do século XV. 



  

entre as mulheres romanas, pertencentes à organização formal intitulada 

“Matronas Romanas”, que prestava cuidados aos doentes em casa. Esta, Fabíola, 

posteriormente, fundou um hospital para assistir os doentes sem, no entanto, 

deixar de prestar cuidados a estes em seus lares. ROSEN (1994) expõe nesta ação 

de Fabíola, o estabelecimento da primeira instituição de caridade, em Roma, 

como exemplo da influência do cristianismo e das razões humanitárias, em 

relação à assistência à saúde, junto aos pobres e indigentes. 

Já neste período, é possível observar que a atenção se volta para grupos 

específicos: mulheres no período puerperal e velhos. Mais adiante, veremos que 

esta parece ser uma tendência presente na organização da assistência 

domiciliar29.  

No Velho Testamento (CUNHA, 1991), visitar doentes era prescrito como 

uma das formas de praticar a caridade. Neste sentido, os rabinos afirmavam como 

uma das missões dos judeus visitar os doentes a fim de prestar solidariedade e, 

ainda, ajudá-los a superar os sofrimentos. 

O aspecto de natureza caritativa é bastante evidenciado pelos autores neste 

período, sendo uma prática coerente com a concepção presente acerca do 

processo saúde/doença. Sob forte influência do Cristianismo, a doença era tida 

como uma forma de purificação e aqueles que se dispunham a prestar cuidados 

aos enfermos estariam praticando a caridade e assim atingindo a graça divina.  

                                                           
29 Ver com mais detalhes RIBEIRO, V.E.S. O domicílio como espaço de enfermagem: a experiência da enfermagem 
canadense. In: Congresso Brasileiro de Enfermagem, 50º. Anais, Salvador, Ba, 20 a 25 de setembro de 1998, p. 133 – 
138.  



  

Fica evidente a relação de troca, sem envolvimento de valor monetário, 

instituída nesta prática assistencial, relação esta presente no sistema produtivo 

deste período histórico. Os séculos que compõem o período pré-científico ou 

religioso, considerado do início da era Cristã até em torno do ano de 1500, tem o 

cristianismo como uma das suas características marcantes: 

"[...] toda cultura medieval aceitava a supremacia da revelação e da fé sobre a 
razão [...] a razão humana pode descobrir muita coisa, pode pesquisar, 
raciocinar, inventar. Mas existem verdades supremas que a razão humana não 
chega a conhecer. Essas Deus revelou. Estão na Bíblia. A Igreja conhece essas 
verdades, as prega, as conserva. Nunca uma verdade descoberta pela razão 
pode opor-se às verdades reveladas." (LARA, 1986, p. 25)  

Assim, a religião era tida como valor central na composição do mundo. É 

o mundo teocêntrico da Idade Média, ou seja, Deus está no centro do universo.  

O Deus dos cristãos era tomado como valor supremo, definindo as relações e 

a conformação daquela sociedade, expressando-se nas idéias, princípios jurídicos, 

políticos, éticos e morais. O clero, quase que de forma restrita, detinha as 

habilidades da escrita e da leitura, possibilitando-lhe o controle do sistema 

educacional, da veiculação e produção do conhecimento. Fica assim evidenciado a 

vinculação e o ordenamento das práticas de saúde à dimensão religiosa, uma vez que 

esta é a lógica que se encontrava presente, da religião orientando um certo 

ordenamento do mundo. 

PAIXÃO (1979) ressalta como principal característica da época, a falta de 

metodização no cuidado dos doentes, atribuindo a isto a dominação pelo 

sentimento religioso de caridade nos agentes desta prática. Essa característica 

pode ser entendida como mais uma das facetas em que se dava a produção da 



  

vida e do conhecimento, sendo que este começou a se intensificar a partir do 

século XI, e tinha um caráter mais prático que explicativo. Nesta direção, 

ANDERY (1988, p. 134) afirma que a "[...] descrição de doenças e a 

identificação de remédios obtiveram resultados práticos satisfatórios no que diz 

respeito à terapêutica."  

A revisão bibliográfica realizada por estudiosos nesta temática é unânime 

em afirmar a escassez de registros da atividade de assistência domiciliar durante 

a Idade Média, sendo que a metodização / sistematização da visita domiciliar 

começa a emergir por volta do ano de 1500, considerado o início do segundo 

período por AUGUSTO & FRANCO (1980), em relação à assistência de 

enfermagem domiciliar. 

 

2.2. EM BUSCA DE UMA SISTEMATIZAÇÃO: o olhar objetivo para produzir o 
cuidado domiciliar 

Em torno do século XVI, vai se conformando a fase de transição entre Idade 

Média a Idade Moderna, emergindo a construção de uma nova visão dos homens 

sobre o mundo e Deus. Estes passam a defender o valor da razão humana para 

descobrir a verdade, exaltam a natureza, as explicações se fundamentam na matéria 

e no movimento, e o universo nada mais é que um conjunto de astros em movimento 

– heliocêntrico, ou seja, não se tem mais Deus como centro do universo e fonte da 

"verdade". Novas relações vão se estabelecendo entre os homens; conformando um 

outro modo de produção – o capitalismo. Todas essas mudanças são instituídas pelas 



  

transformações que vão sendo geradas no interior da organização daquela 

sociedade.30  

Esta presente neste momento, a busca de objetividade: "A fonte de 

conhecimento, [...], são os fatos. Estes devem ser cuidadosamente observados. 

Servir de controle ao pensamento. [...] É o fato que convalida a razão.” (LARA, 

1986, p. 42) 

Nesse processo, o homem passa a estudar o mundo fundamentado na 

matéria, na mensuração e, por outro lado, ele, homem, também é assim estudado, 

tem seu corpo dissecado e medido. O corpo torna-se objeto de conhecimento da 

anatomia, conhecimento sistematizado, regulado, com uma preocupação expressa 

em garantir certo contingente populacional como forma de "majorar a produção 

da população [...] possibilidade de entrada no Estado de maior quantidade 

possível de moeda [...] (que) assegure a força real de um Estado com relação 

aos outros." (FOUCAULT, 1993, p. 82)  

A sistematização / metodização instituída na assistência domiciliar, 

referenciada por AUGUSTO & FRANCO (1980), pode ser fruto desta 

necessidade de mensuração e ordenamento presentes nesta nova sociedade.31  

Assim, além desta intervenção biológica, ao corpo é atribuído um novo 

significado social. O novo modo de produção toma este corpo como sede da 

                                                           
30 Uma discussão mais completa acerca destas questões pode ser encontrada em: 
LARA, T.A. Caminhos da razão no ocidente. A filosofia ocidental, do Renascimento aos nossos dias. 2ª ed. Rio de 

Janeiro, Vozes, 1986. 
ANDERY, M.A. (org) Para compreender a ciência. Uma perspectiva histórica. São Paulo, Rio de Janeiro. 

EDUC/Espaço e Tempo, 1988. 



  

força de trabalho, que é vendida e consumida nos distintos processos de trabalho. 

Esse conjunto de transformações vai determinar mudanças nas práticas de saúde. 

Nesta época, os cuidados aos enfermos em casa eram ainda motivados por 

cunho religioso, sendo que agora, um novo personagem passa a se fazer presente, 

estando também as instituições militares voltadas para esse cuidado, contribuindo 

para a promoção da metodização / sistematização desta assistência.  

PAIXÃO (1979) e GARDENER (1936) relatam que características da 

organização do trabalho para assistir no domicílio, se assemelhavam as das 

ordens militares como, por exemplo, estabelecendo regionalização de 

atendimento em conexão com os hospitais. É interessante verificar que a 

metodização bem como uma organização “racionalizadora” na prática da 

assistência domiciliar emerge no momento em que as instituições militares se 

fazem presentes, caracterizadas por sua dimensão controladora e por sua 

representação como um aparelho de poder do Estado. 

Os custos financeiros envolvidos na formação e manutenção das tropas 

militares impulsionou as instituições militares a promover assistência aos seus 

soldados32, visando recuperar e cuidar do soldado – como instrumento de guerra 

conforme afirmam GEOVANINI et al. (1995), enquanto objetivos da fundação 

dos hospitais militares, podendo ser da mesma natureza o interesse destas 

                                                                                                                                                                          
31 Com relação a esta questão, uma importante referência é FOUCAULT (1993) quando discute o Nascimento do 
Hospital, enfatizando a transformação deste espaço, como um espaço de cura, de forma a atender as necessidades 
presentes de reordenação do mundo dos séculos XVII e XVIII. 
32 Ver com maiores detalhes FOUCAULT (1993) capítulo VI – O Nascimento do Hospital, onde o autor trabalha a 
emergência e importância técnico-política dos hospitais militares.  



  

instituições participarem e se envolverem com o cuidado ao enfermo no 

domicílio.  

Demonstrando a afirmação quanto à metodização da visita domiciliar, é 

citado que no início do século XVI na Itália, São Vicente de Paulo desencadeou um 

serviço desta natureza com uma base organizacional – Instituto das Filhas de 

Caridade – mais tarde passou a ser denominada Irmãs de Caridade, tendo por 

finalidade dedicar-se, principalmente, à assistência ao doente e ao pobre em seu 

domicílio; e esta institui uma metodização para desenvolver este trabalho, a qual 

estava contida em um manual denominado – Manual das Filhas de Caridade – que 

destinava uma parte exclusivamente à visita domiciliária, intitulada “A Procura de 

Doentes” (AUGUSTO & FRANCO, 1980). Alguns trechos presentes no manual 

são trazidos por estes autores. 

“1. [...] Nada equivale a uma Visita de Enfermagem Domiciliar, repetida 
todos os dias em horas diferentes. 
2. Se por acaso, vos fecharem a porta, retirai-vos sem nada dizer.  
3. Diante de uma companhia duvidosa (família desajustada, pessoa de outra 
religião) ir diretamente ao doente, cumprimentando-o simplesmente. 
4. Ocupar-se exclusivamente do doente, agir como se estivesse sozinho, não 
escutar nada e nem olhar para nada. 
5. Terminados os cuidados e as determinações feitas, sair rapidamente. 
6. Desconfiar de um homem só, doente. 
7. Conforme as doenças, elas darão os remédios, farão sangrias, lavagens e 
outros medicamentos. 
8. Reclamar sempre a receita antes de começar a lê-la atentamente até o fim 
[...] 
9. Em todos cuidados pedir a uma pessoa da família ou vizinha, sempre a 
mesma, para auxiliá-la, a fim de fazê-los melhor e mais depressa com menor 
sofrimento para o doente.” (AUGUSTO & FRANCO, 1980, p. 51) 
 

As recomendações presentes neste manual vão na direção de uma 

sistematização da assistência de enfermagem domiciliar, enfatizando aspectos 



  

objetivos que deveriam ser cuidadosamente observados na realização da visita 

domiciliar. 

Em 1610, São Francisco de Sales instituiu a “Order of the Visitation of the 

Virgin Mary”, com apoio do setor público, atuando com mulheres que seriam 

livres para visitar os doentes em suas casas, sem restrição. O trabalho desta 

instituição foi finalizado após quatro anos, quando a igreja passou a exigir o 

enclausuramento das mulheres para realizar estas ações, provocando assim o 

esvaziamento do trabalho de enfermagem domiciliária. (GARDENER, 1936)  

Aqui pode-se inferir que apesar do enfraquecimento do poder religioso, 

fica demonstrado nesta situação, ainda um certo domínio da igreja, mesmo sendo 

sobre um grupo específico – mulheres – que historicamente, e neste período em 

especial, era marcado por uma dimensão de subordinação. Ainda, reforça, de 

certo modo, uma certa tensão entre fé e razão presentes neste período de 

transição.  

No século XIX, EMORY (1945) nos traz que, na Alemanha, o pastor 

Theodor Fliedner fundou o “Intitute for Deconesses”, revivendo o trabalho das 

diaconisas, estabelecendo projetos para atender às necessidades físicas, sociais e 

espirituais do povo alemão, tanto no interior dos hospitais como nos lares das 

pessoas pobres, e para tanto instituiu programas de treinamento para essas 

diaconisas. 

 

 



  

2.3. A INSTITUCIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DOMICILIAR – uma ação 

da prática de enfermagem 

Mesmo com essas iniciativas, no sentido de sistematizar o trabalho da 

visita domiciliar, é só por volta de 1850 – marco inicial do terceiro período 

adotado por AUGUSTO & FRANCO (1980) na análise histórica da assistência 

de enfermagem domiciliar – que a literatura considera que essa prática passa a 

ser estruturada de modo organizado e sua constituição / desenvolvimento é tida 

como cientificamente fundamentada.  

Assim, encontramos em EMORY (1945) e CARDOSO (1952), o relato da 

uma experiência vivida por um rico senhor inglês da cidade de Liverpool, de 

nome William Rathbone, o qual teve a possibilidade de perceber e sentir as 

vantagens dos cuidados de enfermagem no domicílio, prestados por Mary 

Robinson, por ocasião da doença de sua esposa, o que o motivou querer estender 

esse tipo de assistência aos pobres de sua cidade (grifo nosso).  

Nesta época, emerge na Inglaterra uma terceira direção da medicina social, 

identificada como a medicina dos pobres, da força de trabalho, do operário a qual, 

essencialmente, tinha o caráter de um “controle médico do pobre” (FOUCAULT, 

1993, p. 95). Considera que na Inglaterra esta forma de medicina social foi pioneira, 

visto que o país vivia um momento de um grande desenvolvimento e crescimento da 

indústria e conseqüentemente da população trabalhadora. Assim, a intervenção médica 

além de responder às necessidades de saúde desta população, de modo a preservar sua 



  

força de trabalho, tinha também por finalidade a proteção da população mais rica, 

possibilitando que esta não fosse vítima de agravos advindos da pobreza.  

Por mais nobre que tenha sido a iniciativa do rico senhor inglês, não 

podemos deixar de levantar a lógica norteadora dos serviços de saúde naquele 

momento na Inglaterra, podendo de maneira consciente ou não, ter sido a lógica 

da iniciativa individual, em relação à assistência no domicílio. Aqui, vale a pena 

uma pequena ressalva, no sentido de reiterar o que foi colocado no primeiro 

capítulo, ou seja, há nos diferentes momentos um certo modelamento da 

subjetividade presente na sociedade, conformando iniciativas criativas que 

aparentam apresentar um "caráter individual", mas ao se penetrar em sua análise, 

revela-se um caráter histórico, social de produção de subjetividades.  

Em sua proposta, William Rathbone defendia que para executar os 

cuidados aos doentes no domicílio, a mulher precisava ser educada e treinada, o 

que o levou a procurar Florence Nigthingale, que o auxiliou na criação, em 1859, 

de uma escola de treinamento para as enfermeiras visitadoras, vinculadas à 

Liverpool Royal Infermary, e em 1862, foi estabelecido um Serviço de 

Enfermagem Distrital em Liverpool.  

A cidade estava dividida em dezoito distritos, sendo que cada um contava 

com uma enfermeira, a qual supervisionava as ações das mulheres visitadoras 

voluntárias, ainda se contava com a presença do senhor William Rathbone nas 

visitas aos doentes. (JAMIESON et al., 1968) 



  

AUGUSTO & FRANCO (1980, p. 51) afirmam que o Conselho 

Municipal de Londres, em 1909, regulamentou a qualificação e os certificados 

das visitadoras, os quais eram “obtidos através do Kings College for Women, 

pelo Beldford College for Women e pela Escola de Higiene de Liverpool.” 

Não só na Europa, mas também nos Estados Unidos, neste período, as 

religiosas prestavam cuidados aos doentes tanto em hospitais como nos 

domicílios. Após a Guerra Civil americana, as mulheres de maneira geral 

passaram a se interessar pelo cuidado aos doentes, o que foi um disparador 

importante para impulsionar a enfermagem. A literatura nos traz que o primeiro 

trabalho domiciliar organizado emerge na Carolina do Norte no início do século 

XVIII, através da Sociedade Benevolente de Charleston, na qual dezesseis 

senhoras da comunidade prestavam cuidados aos enfermos nos lares. 

Uma outra iniciativa da mesma natureza ocorreu em Philadelphia, em 

1832, com a criação da instituição “Caridade de atendimento às mulheres 

indigentes em suas casas”, a qual se destinava ao preparo de mulheres piedosas e 

prudentes, ensinando-lhes certas tarefas, e eram supervisionadas por um grupo de 

senhoras. (DOLAN, 1968; FREEMAN, 1954, 1971; GARDENER, 1936; 

PAIXÃO, 1979). 

Os autores acima ainda nos relatam que enfermeiras treinadas foram pela 

primeira vez às casas dos pobres, fundamentadas nos preceitos de enfermagem 

domiciliar, no início de 1877, através de uma organização americana. Nesta 

época, a visita domiciliar passou a ser objeto das instituições sendo que em Nova 



  

York foi organizado o grupo “Women Branch of New York City Mission”, 

formando uma escola para treinar enfermeiras visitadoras. No início, essa 

iniciativa se deu através das organizações privadas e mais tarde as enfermeiras 

visitadoras foram integradas aos serviços oficiais de Saúde Pública. 

Ainda em Nova York, foi criada a instituição “Visiting Nurses Association”, 

no ano de 1893, estendendo-se rapidamente para outros estados do país. Essa 

iniciativa, possibilitou também a criação da Escola de Enfermeiras Visitadoras, em 

1902, por Lina Rogers. Nesta, as enfermeiras visitadoras formadas investiam no 

trabalho com grupos materno-infantil e pacientes com tuberculose. A formação bem 

como os serviços de enfermagem foram, posteriormente, estendidos a todo tipo de 

paciente que necessitasse de cuidados no domicílio. (AUGUSTO & FRANCO, 

1980; EMORY, 1945) 

As enfermeiras canadenses, que prestavam assistência domiciliar, eram 

conhecidas por “Victorian Order of Nurses” (RIBEIRO, 1998), uma vez que por 

quarenta e seis anos, estas enfermeiras vinculadas a essa ordem desenvolviam 

trabalhos de saúde nos lares canadenses. Apesar desta organização estender-se 

pelo país como um todo ela tinha um caráter restrito, ou seja, atendia a grupos 

específicos, como por exemplo, população de fé católica, grupos de pessoas de 

origem francesa em Montreal, populações carentes ou rurais e de outras ordens 

específicas, conforme nos relata HALL (1945). 

É interessante constatar que o foco inicial da intervenção da assistência 

domiciliar com um caráter de filantropia / benevolência tem como foco inicial os 



  

segregados populacionais, os pobres. Isso nos autoriza a afirmar a constante 

determinação religiosa nas práticas de saúde neste momento. Num segundo 

momento, mesmo com a preocupação em proteger o pobre de modo a preservar 

sua força de trabalho, este caráter religioso parece ainda presente. 

Outra constatação diz respeito a essa prática ser exercida inicialmente por 

leigos, com apresentação posterior de necessidade de preparo / formação, 

característica cíclica no transcorrer dos tempos33. 

Aqui faremos um “salto histórico” de modo a nos aproximarmos do período 

mais recente que estamos vivenciando, cabendo-nos ressaltar que "a utilização do 

domicílio como espaço de atenção não é nova" (MENDES, 1998, p. 78) e que mais 

recentemente, organismos internacionais vêm chamando a atenção para a assistência 

à saúde neste espaço como uma forma de barateamento do custo da atenção à saúde. 

Assim, é possível verificar que nesta última década, a assistência 

domiciliar vem sendo adotada num crescente significativo por diversos serviços 

de saúde, pautada em justificativas de diferentes ordens – mais vagas nos 

hospitais, redução dos riscos de infecção hospitalar, humanização do atendimento 

e sensível redução dos custos. Estes fundamentos são importantes para a criação 

de serviços desta natureza, principalmente se a redução de custos “não significar 

assistência à saúde pobre, para o pobre”, mas precisamos ousar, acreditar que 

também neste tipo de intervenção pode-se explorar outras potencialidades para 

uma transformação no modo de agir na saúde e não somente transferir o local da 

                                                           
33 Conforme podemos constatar até hoje, como no caso do Brasil, com a proposta dos agentes comunitários de saúde, 
o que para nós tem um estreito vínculo com a racionalização de custos financeiros no setor saúde.  



  

prestação da assistência ao doente, principalmente visando redução de custos e 

ou lucro financeiro. 

Essa recuperação histórica é muito importante para uma análise mais recente 

desta temática, pois conforme nos alerta MEHRY et al. (1991), na construção do 

contexto atual, tanto na área da saúde como em outras, há uma relação muito estreita 

com o passado, que influencia o desenvolvimento de um dado processo social.  

2.4. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE A AED NO BRASIL: apontando 

tendências 

Ainda, com a perspectiva de um resgate histórico, buscaremos apresentar a 

conformação da prática de enfermagem no conjunto das práticas de saúde no Brasil 

e neste processo localizar a Assistência de Enfermagem Domiciliar. 

GEOVANINI et al. (1995) fazem uma análise da enfermagem, em três 

distintos períodos na sociedade brasileira:  

 a organização da enfermagem na sociedade brasileira; 

 o desenvolvimento da educação em Enfermagem no Brasil com a 

institucionalização do ensino e das práticas de saúde pública; 

 a enfermagem no Brasil moderno, que corresponde ao processo profissionalização 

da enfermagem.  

Olhando para o primeiro período descrito por GEOVANINI et al. (1995), 

este é caracterizado pela organização da enfermagem sob o controle das ordens 

religiosas, compreendendo desde o período colonial até o final do século XIX. A 

pesquisar sobre as ações de saúde, a autora as encontra que as mesmas eram 



  

inicialmente vinculadas aos rituais místicos, sendo que estes eram executados 

pelos pajés e feiticeiros nas próprias tribos onde as mulheres índias desenvolviam 

práticas de saúde domésticas para cuidar das crianças, velhos e enfermos (grifo 

nosso), afirmando-nos que isso era suficiente para a preservação da saúde. Estas 

práticas vinculam-se a uma visão mística/religiosa acerca do universo e da vida.  

Ainda nesse período, com a chegada dos colonizadores europeus e negros 

escravos africanos, o quadro nosológico brasileiro toma uma nova conformação; 

as doenças infecto-contagiosas – tuberculose, febre amarela, varíola, lepra, 

malária e doenças venéreas, agora, convivem entre os nativos, colonizadores e 

imigrantes.  

O curandeirismo se expandiu, o cuidado, com vistas a cura continuava na mão 

de leigos. Os colonos e missionários navegantes com os conhecimentos empíricos da 

medicina popular portuguesa era o que tínhamos de mais concreto e “avançado” na 

época.  

A igreja exerceu considerável influência no tratamento dos enfermos, tanto 

no interior das Santas Casas de Misericórdia, fundadas a partir de 1543, nas 

principais capitanias, como nos domicílios, sendo uma prática revestida de fins 

caritativos. “A prática de enfermagem era, por este tempo doméstica e empírica; 

mas instintiva que técnica, atendendo prioritariamente a fins lucrativos.” 

(GEOVANINI et al., 1995, p. 22) 

As questões de saúde passam a se constituir um grave problema 

econômico-social no Brasil, no final do século XVIII e início do século XIX, 



  

uma vez que as doenças infecto-contagiosas tomaram proporções nos principais 

centros comercias, ameaçando as relações comerciais do país, bem como a 

política de imigração. 

Neste contexto, encontramos em COSTA (1985) que a assistência à saúde 

aos pobres, era basicamente realizada pelas instituições religiosas, enquanto o 

Estado se preocupava com a saúde das cidades, ou seja, com o saneamento dos 

portos e núcleos urbanos, investia-se na criação de condições sanitárias para que 

essas não se tornassem dificultadoras das relações comerciais com o exterior, 

como também não prejudicassem o êxito da política de imigração. 

Tendo como cenário este quadro, bem como as concepções de saúde-

doença hegemônicas, a corrente bacteriológica tornou-se o eixo norteador do 

modelo assistencial, utilizando como instrumentos de ação a engenharia, a polícia 

e as campanhas sanitárias. O Estado não tinha atuação efetiva sobre o corpo 

individual e nem na educação sanitária. As ações desenvolvidas eram 

exclusivamente voltadas para o controle do meio ambiente – controle de vetores 

nos domicílios, remoção de cadáveres, aplicação compulsória de vacinas nos 

indivíduos em suas residências, constituindo numa ação controladora, 

fiscalizadora, coercitiva e autoritária.  

A visita domiciliar era um instrumento que visava a doença, não o doente e 

ou a família, era entre outros instrumentos, utilizada para combater focos epidêmicos 

MEHRY (1992). Os agentes de saúde que a realizavam, neste período, eram os 

mata-mosquitos, os guardas sanitários. Outros trabalhadores de saúde presentes 



  

eram os engenheiros sanitários e os médicos, e conforme observam VILLA et al. 

(1997), o enfermeiro ainda não se faz presente no quadro de serviços de saúde. 

No Brasil, estudiosos da temática Assistência Domiciliar de Enfermagem 

como CUNHA (1991), AUGUSTO & FRANCO (1980) mencionam que este tipo 

de trabalho iniciou-se em 1919, a partir da criação de um Serviço de Enfermeiras 

Visitadoras no Rio de Janeiro. 

Uma outra iniciativa para o combate e controle das epidemias presentes 

naquele momento foi o apelo e sugestão do Dr. J.P. Fontelle, em um artigo 

publicado em “O Jornal” de 15/10/1919, manifestando a necessidade de 

formação de Enfermeira Visitadora e a criação de um serviço desta natureza 

(AUGUSTO & FRANCO, 1980), sendo esta a primeira referência/manifestação 

encontrada no tocante a atuação de assistência domiciliar. Logo em janeiro do 

ano seguinte, foi criado o Departamento Nacional de Saúde Pública, através do 

Decreto-Lei nº 3.987, de 02/01/1920, onde se instalou o Serviço de Profilaxia da 

Tuberculose, no qual incluía-se o Serviço de Visitadoras.  

Ainda em 1921, não havia se institucionalizado a enfermagem brasileira, 

mas neste ano à convite de Carlos Chagas, então Diretor do Departamento 

Nacional de Saúde Pública, chega ao Rio de Janeiro um grupo de enfermeiras 

americanas com a missão de realizar um curso de treinamento para visitadoras, 

com a finalidade de prepará-las para prestar serviços nos domicílios e orientar 

famílias, principalmente, em relação aos aspectos higiênicos relacionados à 

prevenção e cura de doenças como a tuberculose e cuidados com a recém-



  

nascidos (AUGUSTO & FRANCO, 1980), iniciando assim o primeiro curso de 

visitadoras, sendo este o precursor da atual Escola de Enfermagem Anna Nery. 

Em São Paulo, paralelamente, foi estabelecido o curso de educadores 

sanitários, no Instituto de Higiene, atualmente, Faculdade de Saúde Pública da USP. 

Este curso tinha conteúdo teórico-prático de higiene; destinado a professores 

diplomados por Escola Normal do Estado. A categoria profissional dos professores, 

estrategicamente, teria possibilidade de disseminar as noções de higiene para a 

população pobre e trabalhadora, através da educação, e assim, contribuir para a 

criação da “consciência sanitária”, novo eixo norteador da política de saúde pública 

brasileira. 

Ainda neste período, mais precisamente em 1925, implanta-se no país uma 

estrutura organizacional verticalizada de serviços de saúde composta pelos 

Dispensários e os Centros de Saúde34, com finalidade, respectivamente, do 

tratamento da tuberculose, hanseníase e do tracoma e da assistência à criança, 

uma vez que a mortalidade infantil apresentava-se com índices alarmantes.  

Nestas estruturas, o Serviço de Visita Domiciliar é previsto, tendo como 

característica a atuação resumida a grupos de população acometidos por doenças 

infecto-contagiosas, o grupo materno infantil, sendo o enfoque prioritário na 

construção da “consciência sanitária” – motor da salvação dos problemas 

coletivos da saúde naquele momento. 

                                                           
34 Os Centros de Saúde, baseados na concepção americana da Escola John Hopkins School, foram implantados, 
principalmente em São Paulo, sob a influência de Geraldo Horácio de Paula Souza, entendendo que estes cumpriam a 
função de promover e proteger a saúde. (MERHY, 1994) 



  

Assim a visita domiciliar é tomada como um importante instrumento para 

operacionalizar parte da política de assistência à saúde presente, podendo 

apresentar distintos focos de ação e de análise.  

BARREIRA (1992), em seu estudo sobre o controle da Tuberculose no 

Brasil, no começo do século, agrupa as atividades da visita domiciliar para 

portadores deste agravo, em funções, as quais destacamos:  

1. Função Tática – penetrar na intimidade do tecido social para detectar 

precocemente, no caso, tuberculose; 

2. Função de Representação – reforçar a ordem médica e a autoridade 

sanitária, 

3. Função de Controle – verificar o cumprimento das normas sanitárias de 

profilaxia da tuberculose. 

Essa categorização de visita domiciliar para portadores de tuberculose, 

elaborada por BARREIRA (1992), entendemos ser aplicável para outros grupos 

populacionais, afinal aquilo que é tomado como objeto de trabalho, os 

instrumentos desse trabalho, e sua finalidade são construídos e (re)construídos 

num contexto histórico, tanto para a produção em saúde como em outros campos 

de produção. 

Um outro serviço de saúde governamental que incorporou profissionais para 

dar assistência domiciliar foi o Serviço Especial de Saúde Pública – SESP, criado 

em 1942, resultante de um convênio entre o governo brasileiro e dos Estados 

Unidos, por ocasião da intensa exploração da borracha como matéria prima, na 



  

região da Amazônia a ser utilizada na 2ª Guerra Mundial. Essa atividade provocou o 

deslocamento e imigração de um grande contingente populacional para a região 

citada, e foi implantado o SESP com o objetivo de atender os vários segmentos que 

ali passaram a viver, enfrentando diversos riscos de exposição a agravos à saúde. 

(BASTOS, 1966) 

Em pouco tempo esse serviço foi expandido para outros doze estados do 

país, somando na década de 50, 134 unidades sanitárias e 34 sub-postos em todo 

o país (MOURA, 1952).  

Desde o início, o SESP encontrou dificuldades em dispor de enfermeiras 

para atender as necessidades crescentes de seus programas. AUGUSTO & 

FRANCO (1980) comentam  

“[...] que o volume de trabalho foi tão grande que não demorou para que se 
visse a necessidade de se treinar pessoas que pudessem, de maneira 
razoável, passar executar a Assistência de Enfermagem Domiciliar, sendo 
para isso selecionadas e treinadas visitadoras de acordo com as 
necessidades do serviço e com as aptidões das mesma.” 

 

Esta visita domiciliar consistia, principalmente, em ações voltadas para a 

higiene materna e infantil. As visitadoras, sob supervisão e orientação de 

enfermeiras, participavam de programas educativos para gestantes e mães, da 

educação sanitária do escolar. Nas unidades sanitárias realizava-se triagem dos 

pacientes, reidratação oral, consulta à gestante normal e crianças sadias e a 

orientação após a consulta médica (MOURA, 1952). 

Num momento muito próximo à criação do SESP, ocorre a instalação de 

um serviço na cidade paulista de Araraquara, denominado Serviço Especial de 



  

Saúde de Araraquara – SESA, em 1947, através do Centro de Saúde da 

Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, com cooperação da 

Fundação Rockfeller. O SESA tinha por finalidade ser uma unidade sanitária 

modelo para o Brasil, e ser campo de estágio para recursos humanos da área de 

saúde pública, apresentando como um dos objetivos primordiais, segundo 

AUGUSTO & FRANCO (1980) prestar assistência à população através da 

Assistência de Enfermagem Domiciliar. 

CAMPOS (1987, p. 115) chama-nos à atenção que, a partir de 1930, mesmo 

com a aceleração do processo de industrialização, a Saúde Pública brasileira vive o 

denominado movimento de “ocaso” - pouca importância é atribuída a esta área, 

neste período, dentro do conjunto das políticas sociais. Agora, as ações de caráter 

coletivo não são os instrumentos mais importantes de trabalho nos serviços de 

saúde, apesar do crescimento da estrutura sanitária. 

Este movimento o “ocaso”, se conforma pelo exercício do controle social 

sobre a força de trabalho, e as populações marginalizadas do mercado formal 

através da assistência médica individual, que também corroborava com o 

processo de reprodução e manutenção desta força de trabalho dentro dos padrões 

exigidos para aquele momento histórico. 

Esta lógica também sustentou o amplo estabelecimento dos institutos de 

previdência social, na perspectiva de assegurar o acesso aos trabalhadores e seus 

familiares à assistência médica individual. Na década de setenta, a produção e os 

recursos financeiros para a assistência médica individual ultrapassavam os da 



  

Saúde Pública. Era o Estado sustentando a medicina previdenciária privada. Tal 

situação foi abalada por volta da metade da década de 70, quando se instala uma 

grave crise econômica e política neste momento.  

“ [...]obriga o Estado brasileiro a investir nas políticas sociais, como forma 
de manutenção da estabilidade do regime. É nesse contexto que se insere a 
necessidade de o subsetor da Saúde Pública participar mais decisivamente 
da extensão de cobertura, uma vez que já se admitia a inviabilidade 
econômica dos altos investimentos realizados até então na medicina 
previdenciária privada.” (NEMES, 1990, p. 75 - 76) 

A organização dos serviços de Saúde Pública foi redefinida pela lógica do 

planejamento, devendo ser o eixo principal, de ação desses serviços, os problemas 

de saúde da população. A integração entre a ações de prevenção e cura, a unificação 

do cuidado individual e coletivo fizeram parte deste redirecionamento da Saúde 

Pública. O Estado de São Paulo respondeu às novas determinações da política de 

saúde através do que convencionou-se chamar de Programação em Saúde. (NEMES, 

1990) 

Essa outra direção passou, neste período, a constituir-se não somente uma 

assistência a determinadas categorias profissionais, como também, a outras 

excluídas até então, pelo modelo desenvolvimentista adotado pelo Estado, como 

os profissionais liberais, trabalhadores rurais e empregados domésticos, além de 

possibilitar essa assistência às populações colocadas à margem dos serviços 

previdenciários, oferecendo-a nos Postos/Centros de Saúde. 

NEMES (1990) aborda com detalhes a Programação em Saúde, deixando 

claro como característica principal deste modelo assistencial, a introdução da 

assistência médica individual na rede de Centros de Saúde, ampliando essa 



  

assistência aos grupos populacionais e não mais apenas a tratamento de doenças 

infecciosas específicas. O atendimento foi previsto para grupos populacionais e 

subdividos por danos que epidemiologicamente merecessem uma sistemática 

atenção, desta forma, estabelecendo os Programas da Criança, do Adulto e Gestante, 

e para as doenças Tuberculose e Hanseníase estabeleceu-se um sub-programa. 

As principais atividades desses programas eram o atendimento médico 

individual, vacinação, visita domiciliar, convocação dos faltosos e exames 

laboratoriais de rotina. Todas essas atividades eram normatizadas, sendo que os 

programas subordinavam-se a regras fixas, determinando quem e quando atender 

através de cronogramas pré-fixados.  

A visita domiciliar era destinada a faltosos e comunicantes, também com um 

conteúdo mínimo padronizado. É possível apreender que, nesse modelo, a consulta 

médica individual predominou, ocupando posição nuclear na assistência à saúde. Os 

trabalhadores de enfermagem foram completamente absorvidos nas atividades 

internas dos Centros de Saúde, como por exemplo, nas de pré e pós-consultas e 

atendimento de enfermagem de rotina, sendo inclusive, muitas vezes, necessário 

utilizar-se de serventes, escriturários e visitadores para tais atividades, provocando 

os chamados “desvios de função” e um certo esvaziamento das ações de visitas 

domiciliares. 

Esta situação também pode ser confirmada pela afirmação apresentada por 

COSTA (1977) ao analisar a visita domiciliária que é a base para o ensino de 

enfermagem na comunidade. 



  

“Sem o Serviço de Enfermagem atuando na comunidade, as Unidades Sanitárias 
tornam-se estáticas, suas atividades ficam limitadas aos serviços internos. Dentre as 
atividades de enfermagem de Saúde Pública é a visitação domiciliária que 
proporciona a maior contribuição na assistência à comunidade. Hoje, no entanto, a 
enfermagem, na maioria das Unidades de Saúde, tende a concentrar sua atuação 
nas atividades internas, (grifo nosso35) que não diferem muito das atividades 
oferecidas nos ambulatórios ligados a Hospitais.” (COSTA, 1977, p. 78) 

Mesmo com esse esvaziamento, a característica dessa atividade, quando é 

realizada, parece não se modificar, continua visando o controle e o reforço das 

ordens médicas, e seguindo com certo rigor o conteúdo padronizado dos 

protocolos de visita dos portadores de doenças infecto-contagiosas.  

No início da década de oitenta, a crise política e econômica brasileira e, 

consequentemente, no sistema da previdência social, principal financiador do 

sistema de assistência médica, desencadearam medidas governamentais visando 

fundamentalmente a revisão gradual do modelo médico assistencial previdenciário. 

A proposta de cunho racionalizador explicitava a necessidade de instituir um sistema 

integrado, regionalizado e hierarquizado, com vistas à cobertura universal em sua 

expansão. 

O conjunto desses princípios visava a reorientação das políticas de saúde, 

para reorganização dos serviços, preconizando a integração interinstitucional em 

uma rede única de prestação de serviços, a partir do setor público, com plena 

utilização dos ambulatórios e postos das secretarias municipais e estaduais de 

saúde. Com essa integração previa-se minimizar a dicotomia prevenção – cura e, 

ainda, diminuir a capacidade ociosa dos serviços públicos de saúde. 

                                                           
35 Destacamos no texto esta fala, uma vez que tal situação é presente ainda na atualidade.  



  

A estratégia inicial para viabilização deste plano se deu com as Ações 

Integradas da Saúde – AIS, representando, mesmo que de forma limitada36, uma 

das conquistas rumo ao ideário da Reforma Sanitária Brasileira, ou seja, a 

conformação do Sistema Único de Saúde – SUS. 

Nesse processo de implantação do SUS, pelo menos até início da década de 

90, a assistência domiciliar, quando realizada, não se diferenciou, na maioria dos 

municípios brasileiros, das décadas mais recentes, mantendo-se para os acometidos 

pelas doenças infecto-contagiosas, especificamente tuberculose e hanseníase; para 

os faltosos do programa de imunização com predomínio à imunização anti-rábica; 

para os portadores de doenças de notificação compulsória, e de forma muito 

acanhada para os recém-nascidos de alto risco.  

Ao realizar esta assistência, pela oportunidade de podermos acompanhar e 

vivenciar esta prática consideramos que as finalidades ainda permanecem muito 

semelhantes, senão iguais às elencadas por BARREIRA (1992), e já citadas 

anteriormente. 

Todo esse movimento processual da Reforma Sanitária, sem dúvida, levou 

a avanços, como por exemplo, no campo da legislação, na ampliação da 

cobertura da assistência médica, incorporação de diversas categorias 

profissionais no quadro de trabalhadores dos serviços de atenção primária de 

saúde, a estratégia da descentralização, que em tese possibilita ao poder local, 

                                                           
36 Consideramos limitada, concordando com CAMPOS (1989, p. 55), uma vez que com as AIS houve uma ampliação 
da oferta de serviços por parte do Estado, como também foi introduzida “a prática do planejamento em saúde como 
instrumento mais eficaz e mais justo do que o mercado na alocação de recursos.”, contudo, não se teve a pretensão 
de esvaziar / liquidar a medicina de mercado. 



  

assumir, entre outras, a tarefa de construir um novo modelo assistencial baseado 

na saúde enquanto direito fundamental para a qualificação da vida. 

Em que pesem todas essas considerações, ainda temos como modelo 

assistencial hegemônico aquele que fragmenta o indivíduo entre ser biológico / 

social / físico / mental / individual / coletivo / preventivo e as ações produzidas 

são compartimentalizadas e desarticuladas, e assim se reproduzem na assistência 

domiciliar, pois essa prática é constitutiva e constituinte do modelo assistencial. 

CUNHA (1991, p. 30) nos relata que “Hoje, nas partes do mundo onde 

existem serviços de assistência de enfermagem domiciliar, as atividades 

desenvolvidas segundo alguns autores” são aquelas ligadas às ações de 

enfermagem tais como: cuidados de higiene, alimentação e conforto físico, 

curativos, controle de sinais vitais, oxigenioterapia; ministração de 

medicamentos orais, parenterais e soros, ministração de quimioterapias; cuidados 

e controle de pacientes com aparelhos — marca passo, hemodialisador, 

inaladores, cateteres centrais, aparelhos gessados; cuidados e orientação pós-

operatórias e com doenças transmissíveis, cuidados e apoio à família do paciente 

terminal; educação à saúde do paciente e família; capacitação do paciente e da 

família para o auto cuidado.  

Ao trazermos esta listagem de atividades pretendemos demonstrar a 

reprodução da prática de enfermagem fundamentada na visão biomédica, 

estabelecendo muito pouca relação com o emocional, com o social e com o coletivo. 

Com isso, não estamos negando a importância dos cuidados acima referidos, mas 



  

estamos apontando que nossa prática é, também norteada por um eixo dicotomizado 

e unilateral e assim estamos discordando de CUNHA (1991, p. 27) ao afirmar que a 

assistência domiciliar de enfermagem, hoje, em vários países é “notadamente 

praticada na área de saúde pública visando a promoção da saúde e a prevenção de 

doenças [...]” 

Na perspectiva de apontar tendências acerca da AED no Brasil, 

procedemos uma pesquisa bibliográfica, através do Banco de Dados da 

BIREME37, utilizando duas Bases de Dados (LILACS e BDENF38), onde 

inserimos dois conjuntos de palavras chaves, em cada uma destas bases.  

Na localização dos artigos, definimos como critério de inclusão a seleção 

dos trabalhos produzidos no Brasil e que tiveram o domicílio focalizado como 

espaço de cuidado, sendo este cuidado tanto na dimensão de cura, prevenção, 

promoção ou reabilitação podendo ainda estar voltado para o doente, cuidador e 

família.  

Assim, excluímos as produções que apresentavam o domicílio como 

espaço de coleta de dados e aqueles que referiam à assistência apenas em 

ambulatórios, e trabalhos produzidos fora do nosso país. Consideramos todo o 

período das bases de dados LILACS e BDENF. 

Quadro I – Distribuição da produção científica localizada e selecionada nas bases de dados 
LILACS e BDENF, segundo as palavras chave: assistência de enfermagem 
domiciliar, enfermagem e cuidados domiciliares, assistência no domicílio e 
enfermagem do lar. Ribeirão Preto, 2001.  

 

                                                           
37 Pesquisa realizada on line. 
38 LILACS – Literatura Latino Americana e do Caribe e BDENF – Banco de Dados de Enfermagem. 
 



  

Base de Dados LILACS BDENF TTotal % 

% 

Palavras Chaves   Assistência 
Enfermagem 
Domiciliar 

Enfermagem e 
Cuidados 

Domiciliares 

Assistência no 
domicílio 

Enfermagem do 
Lar 

  

Classificação         

Localizados 61 29 46 13 149 100 

Repetidos 17 17 01 02 37 24,8 

Sub-Total (L – R)  44 12 45 11 112 100 

Excluído 27 10 28 10 75 67 

Incluído 17 02 17 01 37 33 

Sub-total como 100%, visto ser este o nº total de trabalhos válidos nesta pesquisa.  

 

Do total de artigos localizados (149), feitas as devidas filtragens explicitadas 

no Quadro I, trabalhamos com os 37 artigos submetidos ao critério de inclusão. 

Dentre estes 37 estudos incluídos, buscamos reconhecer a quem se destinava o 

cuidado no domicílio, sendo revelado no conjunto dos trabalhos ou grupo etário, ou 

tipo de patologia e nesta direção encontramos a composição que pode ser observada 

no Quadro II. 

Quadro II – Distribuição numérica e percentual da produção científica selecionada segundo 
classificação relativa ao cuidado prestado no domicílio. Ribeirão Preto, 2001. 

 

Classificação Total % 

Idoso 10 27,0 

Doenças Crônicas 10 27,0 

Criança 09 24,3 

Quadro temporário 03 8,1 

Cuidado com cuidadores 02 5,4 

População em geral 03 8,1 

Total 37 100 

 



  

Chamamos de quadro temporário as situações que envolviam o cuidado 

no domicílio voltado a pacientes queimados e a mulher no período puerperal. Na 

população em geral, estamos considerando os artigos que se voltam para grupos 

na comunidade (favelados, por exemplo).  

Por este quadro temos subsídios que nos apontam uma tendência da AED 

voltada para a população de idosos e crianças e para pacientes portadores de 

patologias crônicas que são as que se evidenciam mais cuidados de enfermagem 

no domicílio. 

Ao relacionarmos os achados desta pesquisa bibliográfica com o exposto 

no início deste capítulo, fica mais uma vez evidenciada a preocupação com 

pessoas ou grupos específicos acometidos por alguma doença, ou mesmo em 

situações de “risco/dano”, os quais se encontram em seus lares. Neste fim de 

século XX, início do XXI, estamos diante de grupos específicos. Contudo, as 

relações de interdependência e de determinações desta prática, na dinâmica social 

neste tempo / espaço específico, apresenta outra lógica predominante em relação 

a outros períodos históricos. Diante da situação do financiamento do setor saúde 

esta tendência aqui apontada tem fortes indícios de estar sendo sustentada pela 

lógica do custo.  

Tais indícios são extraídos também pelo crescente número de serviços de 

assistência domiciliar, conforme nos informa TAVOLARI et al. (2000, p. 18), 

“Há cerca de cinco anos, havia no Brasil pouco mais de cinco empresas que 

faziam assistência domiciliar no setor privado [...], o número de empresas 



  

ultrapassou a marca de cento e oitenta em 1999.” Nesta produção, os autores 

afirmam que a assistência domiciliar permite uma redução dos custos em saúde 

proporcionalmente na ordem de 52% quando comparado a assistência hospitalar, 

sendo esta redução um dos grandes motivos que impulsionaram o investimento 

em serviço desta natureza. 

Os autores ainda referem ter hoje nos EUA, “cerca de vinte mil empresas 

de Home Health Care”, e ainda “no sistema a maioria dos atendimentos 

compostos exclusivamente por cuidados de enfermagem de baixa complexidade, 

com pouca participação médica [...]”. (TAVOLARI et al., 2000, p. 15) 

Através do jornal do Conselho Federal de Medicina de novembro de 1999, 

tivemos contato com um estudo, publicado na revista Lancet39, sobre a o 

resultado de uma pesquisa, onde foram monitorados 200 pacientes que haviam 

sido internados por insuficiência cardíaca congestiva, e após a alta hospitalar 

foram divididos em aqueles que seriam seguidos no domicílio, pelo profissional 

enfermeiro e aqueles que receberiam cuidados habituais, sem seguimento 

sistematizado no domicílio. Os pesquisadores concluíram que “Durante os 6 

meses subseqüentes, houve 129 readmissões não planejadas e mortes fora do 

hospital no grupo que recebeu os cuidados habituais, e apenas 77 no grupo que 

sofreu a intervenção. Estes benefícios foram acompanhados por menores custos 

[...].” Ainda afirmam que a intervenção baseada no domicílio “tem o potencial 

para diminuir a taxa de readmissões não planejadas e os custos associados com 

                                                           
39  LANCET 1999, 354:1077) – assim referenciado no Jornal do Conselho Federal de Medicina, Ano XIV, nº 111, 
Novembro de 1999. 



  

os cuidados de saúde para prolongar a sobrevida total e sem intercorrências, e 

para melhorar a qualidade de vida dos pacientes com ICC crônica.” 

(CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 1999, p. 2) 

Com referência à tendência ao grupo populacional de idosos também 

LANGA et al. (2001) afirmam que as despesas crescentes dos serviços 

adicionais, no sistema americano, eram direcionadas a idosos com elevados 

níveis de incapacidade de baixo nível de apoio social, dois grupos que 

historicamente têm sido os maiores usuários dos serviços pagos de assistência 

domiciliar, destacam os autores. Para pacientes portadores de doenças crônicas 

esta lógica também se aplica, conforme revela a pesquisa realizada entre os 

portadores de ICC crônica. 

Em relação às crianças, acreditamos ser um grupo que possa estar entre os 

portadores de doenças crônicas, e também pode ser pensado como um grupo que 

vale a pena investir na dimensão da prevenção de agravos, podendo compor com 

a lógica da racionalização e redução de custos ao se investir em prevenção. 

Contudo, mais detalhes sobre a assistência domiciliar para crianças precisaria ser 

desvendado para podermos entender como vem se comportando esta prática 

assistencial neste grupo etário.  

Paralelamente às vantagens da racionalidade, temos também as vantagens 

direcionadas para os aspectos da humanização da assistência, destacando a 

possibilidade do não afastamento do paciente de seu convívio social e também a 



  

chance proporcionada na redução do estresse, medo, insegurança provocados 

pela doença e agravada por estarem em ambiente estranho.  

Continua sendo o grande desafio do SUS a tarefa de construir um novo 

modelo assistencial, não se restringindo a tomar a lógica estrita do financiamento 

e do atendimento às demandas específicas de doenças, mas indo além, 

procurando desenvolver ações que visem a melhoria da qualidade de vida da 

população.  

Tomando em parte este eixo, mas tangenciado pela racionalização de 

recursos40, logo nos primeiros anos da década de 90, alguns municípios 

brasileiros elaboraram e passaram a desenvolver serviços de assistência 

domiciliar, como por exemplo, a cidade de Santos (SP), de Londrina (PR).  

MENDES (1998) afirma a crescente utilização da atenção domiciliar, na 

década de 60 e 70, depois que alguns países adotaram esta estratégia com a 

finalidade de racionalizar leitos hospitalares. Refere -se, que a humanização do 

atendimento está sempre citada enquanto objetivo da assistência e/ou como um 

dos motivadores para a criação de serviços dessa natureza.  

“[...] nesta área já se acumulou suficiente evidência para mostrar que 
a atenção domiciliar é eficaz, eficiente, de qualidade e que humaniza 
a atenção.” (grifo nosso) MENDES (1998, p. 78) 

 
Reiteramos nosso pressuposto já apresentado de que o espaço do 

domicílio pode apresentar maior potência para qualificar e humanizar a atenção à 

saúde, contudo, não defendemos esses atributos (qualidade e humanização) como 

                                                           
40 Vale a pena uma pequena ressalva, no sentido de assinalar que não é ruim este caráter racionalizador, uma vez que 
precisamos no setor público, pensar em racionalizar, no sentido, de evitar desperdícios para que possamos produzir 



  

inerentes a esse tipo de assistência.  

Assim, é fundamental destacarmos que é necessário não só reeleger o 

local – domicílio – para prestar cuidados de saúde, mas devem estar presentes 

outras transformações simultâneas, ou seja, na concepção do processo 

saúde/doença, no agir das pessoas, nas relações entre os trabalhadores de saúde e 

os usuários e destes com as estruturas (determinantes macro-sociais).  

Para que possamos vislumbrar transformações nas esferas anteriormente 

citadas se faz necessário tomar como eixo para a assistência domiciliar o 

reconhecimento da complexidade da integração de ações de caráter preventivo e 

curativo, assistencial e educacional, tanto no âmbito individual como no coletivo, 

e assim também reconhecer e defender a exigência de um “sofisticado” e 

específico conjunto tecnologias no desenvolvimento do trabalho em saúde 

coletiva, com ênfase na assistência domiciliar. (SCHRAIBER et al., 1996) 

Ainda é necessário ressaltar que a padronização das ações pertinentes à 

assistência domiciliar, presentes desde os seus primórdios como já assinalado 

anteriormente, sem dúvida, pode ser necessária e contribui(u) na sistematização 

para a das ações, contudo, os protocolos padronizados têm, em muitos serviços, 

se transformado em verdadeiras “camisas de força”, aprisionando muitas vezes o 

potencial criativo do trabalhador, instituindo vendas nos olhos dos sujeitos 

envolvidos com as ações sobre o processo saúde / doença, possibilitando a 

incidência de um foco limitado de luz na doença e muito mais limitado no 

doente, na família e em outros determinantes que não sejam os de ordem 

                                                                                                                                                                          
lucros sociais. Assim, algumas das ferramentas do setor privado precisam e devem ser incorporadas à lógica do 



  

biológica. 

Esta padronização também pode significar um escudo, para aqueles que não estão 

dispostos / preparados a “[...] refletir sobre a responsabilidade e o compromisso 

que a equipe tem com cada usuário de sua área de abrangência e com os tipos 

de problema que eles apresentam.” (MEHRY, 1994, p. 138). 

Esclarecemos que nossa preocupação é com o uso cristalizado das 

normas e dos protocolos, visto que determinadas condutas realizadas com 

indiferença e mesmo desumanizantes, são muitas vezes justificadas fazendo 

referência ao cumprimento da norma, da rotina, do protocolo. Estamos 

convidando os trabalhadores a superarem e não romperem com esses citados 

instrumentos de trabalho. Consideramos que assumir a crítica às certezas pode 

ser uma das maneiras de não se deixar aprisionar, de não se imobilizar diante dos 

paradigmas dominantes cada espaço/tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
trabalho em saúde pelo setor público. 



  

O percurso metodológico 
3.1. O QUADRO METODOLÓGICO 

 

Exercitar a crítica, a dúvida de uma realidade, apreendendo-as a partir de 

outros conhecimentos nos possibilita produzir conhecimento, não como 

resultados fechados ou definitivos e sim em um processo de aproximação 

sucessiva à realidade que está em constante movimento, uma realidade que não 

se esgota. 

MINAYO (1993), em sua discussão sobre a delimitação da temática a ser 

trabalhada em pesquisa social na área da saúde, coloca que nada pode ser 

intelectualmente um problema de investigação se não tiver sido em alguma 

instância um problema da vida prática.  

O presente estudo apresenta uma aproximação nesta direção, no sentido da 

temática e mesmo do objeto de investigação serem fruto da vivência e da 

problematização do cotidiano do trabalho da enfermeira em saúde coletiva. A 

escolha aqui feita torna-se ainda mais instigante se considerarmos a carência de 

literatura diante dos novos desafios da saúde brasileira na situação mais recente  

Encontramos na abordagem metodológica qualitativa o caminho para 

desenvolver esta investigação, na medida em que tal perspectiva dá abertura à 

apreensão da complexidade presente nas relações sociais. Permite olhar e querer 

trabalhar o objeto deste estudo com fundamentos que exigem incorporar o 

significado e a intencionalidade dos atos, das relações e das estruturas sociais, 

apostando que os trabalhadores dos serviços de saúde, a partir da operação diária 



  

de cada um, podem ser importantes sujeitos de transformação com possibilidade 

de (re) construção da prática da assistência à saúde marcada por uma relação 

acolhedora, com compromisso e responsabilização pela saúde dos usuários e 

desenvolvimento da autonomia destes. 

Assim, olhamos para a conformação da prática de saúde nos detendo na de 

enfermagem, tomando o trabalho da enfermeira, mais especificamente, no 

Serviço de Assistência Domiciliar da Secretaria Municipal da Saúde de Ribeirão 

Preto - São Paulo, para suas potencialidades e limites, enquanto um disparador 

possível para processos de transformação do modelo assistencial, focalizamos 

alguns elementos que desenham a conformação de modelos como: a concepção 

do processo saúde/doença, os procedimentos envolvidos na prática de 

enfermagem e os processos de subjetivação - objetividade / subjetividade.  

A pesquisa qualitativa prevê como atitudes fundamentais: abertura, 

flexibilidade, capacidade de observação e de interação do pesquisador com os 

atores sociais envolvidos, podendo os instrumentos de coleta de dados serem 

corrigidos e readaptados durante a realização da investigação. Assumir tais 

atitudes nesta pesquisa não implicou em um menor rigor no desenvolvimento, 

mas sim em uma maior atenção ao objeto específico desta investigação, tendo 

por premissa que outras relações poderiam ser apreendidas no transcorrer do 

processo, dada a própria dinamicidade da realidade. 

Para tanto, as técnicas eleitas permitiram a captação de aspectos 

relacionais explícitos e implícitos presentes, que por mais que pareçam ser 



  

distintos, e /ou estanques analiticamente, sabemos que se apresentam num 

movimento contínuo de complementaridade, sobreposição e de contradição, ou 

seja, do interjogo que objetividade / subjetividade representam numa unidade em 

movimento que compõem a realidade. 

“A verdade é que a subjetividade não é nem tudo nem nada; ela representa 
um momento do processo objetivo (o da interiorização da exterioridade), e 
este momento elimina-se incessantemente para renascer sem cessar de 
novo.” (Sartre apud MENDES GONÇALVES, 1994, p. 52 - 53) 

A “apreensão desta realidade”, na perspectiva da objetividade / 

subjetividade poderia acontecer através de diversas técnicas, e esta decisão foi 

pautada pela coerência entre o objeto de investigação e o método, bem como 

pelas ponderações acerca dos limites impostos a todo processo de investigação. 

Levando em consideração os aspectos acima, elegemos como instrumentos 

para “coleta de dados”41 a serem utilizados, inicialmente, o grupo focal e a 

entrevista semi-estruturada, através dos quais obtivemos o material necessário para 

a análise proposta, de modo a captar aspectos implícitos e explícitos da prática de 

enfermagem no SAD, o que evidenciou a potência de transformação no modo de 

produzir saúde, sendo os trabalhadores de enfermagem, no caso as enfermeiras, os 

“principais” sujeitos desta investigação. 

 

 

 

 

 

                                                           
41 As aspas do termo coleta de dados indicam nossa concordância com BAZ & BARRIGA (1991, p.135) onde os 
autores nos alertam que nas pesquisas sociais os dados não são “naturais” e não estão prontos na natureza, são 
produzidos socialmente, são discursos. 



  

3.2. AS ESTRATÉGIAS DE INVESTIGAÇÃO – o grupo focal e a entrevista semi-

estruturada 

 

3.2.1. O Grupo Focal 

Afirmamos anteriormente, que o trabalho em saúde atende a finalidades que 

se definem social e historicamente, com também defendemos que os trabalhadores, 

dos serviços de saúde, podem ser importantes sujeitos na (re) construção do modo 

de produção desses serviços. Para tanto se faz necessário compreender a 

micropolítica do trabalho em saúde e as possibilidades de transformação a partir da 

operação diária dos trabalhadores no exercício de seus auto-governos, na 

expressão de suas subjetividades, no desempenho técnico, no desenvolvimento de 

uma adaptação crítica e ativa à realidade42. 

Dito de outra forma, nosso interesse se volta a “comprender procesos 

complejos y no conductas terminales o resultados” (BAZ & BARRIGA, 1991, p. 

135). Estamos olhando para as ações e relações produzidas neste processo e, nesse 

sentido, concordamos com FORTUNA (1999), destacando que para analisar 

relações é fundamental que estejamos em relação. Esta atitude metodológica/política 

definiu a forma da “coleta de dados”, nos encaminhando para que a mesma 

acontecesse em um movimento grupal. 

BAZ & BARRIGA (1991) fazem uma análise do grupo enquanto método 

de investigação, apresentando três dimensões: estrutural, analítica e operativa. 

                                                           
42 Adaptação crítica e ativa à realidade - este é um conceito elaborado por Enrique Pichon Rivière que é vinculado ao 
conceito de aprendizagem: entendemos por adaptação ativa, aprendizagem do real, a relação dialética mutuamente 
modificante e enriquecedora entre sujeito e meio. Aprender é realizar uma leitura da realidade, leitura coerente, e não 
aceitação acrítica de normas e valores. Ao contrário, buscamos uma leitura que implique capacidade de avaliação e 
criatividade (transformação do real). (PICHON-RIVIÈRE, 1982, p. 177) 



  

Na dimensão estrutural, as técnicas grupais produzem um texto que não significa 

a somatória de discursos individuais sem, no entanto, anular as diversidades. 

Esse texto concebe um emaranhado de múltiplas relações reproduzindo o 

contexto social e histórico, as instituições em interjogo, a rede de poder dentre 

outras.  

A escuta do processo grupal se dirige à “Captar las rupturas, las 

contradicciones, la complexa riqueza de la heterogeneidad puesta en juego ante 

una tarea en comum.“ (BAZ & BARRIGA, 1991, p. 136) 

Quanto à dimensão analítica, os autores apontam a possibilidade, por meio 

do grupo, de olhar para aspectos implícitos e explícitos presentes nos discursos. 

“Escuchar un proceso de grupo no es cuestión de registrar una sucesión temporal 
de enunciados y acciones, sino de contar con un modelo conceptual que permita 
“desarmar” un determinado fenómeno, reconstruyendo su lógica de producción; es 
reconstruir un sentido que no és perceptível o visible en términos inmediatos [...] a 
distinción entre manifesto y latente.” (BAZ & BARRIGA, 1991, p. 138) 

Na dimensão operativa dos grupos, os autores apostam no potencial 

transformador da realidade a partir de sua apreensão à partir  dos seus sujeitos. 

Nesse sentido, a subjetividade do pesquisador / coordenador/ moderador está 

presente e para que possa lidar com as possíveis interferências dessa 

subjetividade no desenvolvimento do processo grupal, um requisito indispensável 

é a formação específica do pesquisador / coordenador / moderador nesse 

referencial. Nesta questão a pesquisadora, bem como as observadoras do grupo, 

apresentam formação de coordenadoras de grupo operativo na teoria de Pichon-

Rivière.  



  

A partir das dimensões apresentadas se faziam coerentes e convergentes 

com os aspectos presentes na investigação, elegemos o grupo focal como a 

técnica de pesquisa para a coleta de nossos dados.  

MORGAN (1997) define grupo focal como uma técnica de pesquisa que 

coleta  

dados através da interação grupal, sobre um determinado tópico, selecionado pelo 

pesquisador. Na essência, é o interesse do pesquisador que proporciona o foco, 

contudo os dados por si mesmo, são trazidos pela interação grupal.  

Os grupos focais permitem: o pensar coletivo de uma temática que faz parte da 

vida das pessoas reunidas; conhecer o processo dinâmico de interação entre os 

participantes; observar como as controvérsias se expressam e são resolvidas; 

possibilitar a reprodução de processos de interação que ocorram fora dos 

encontros grupais. Esses dados são possíveis de serem obtidos através do grupo 

focal, em curto espaço de tempo. (WESTPHAL et al., 1995)  

Essa técnica pressupõe que os integrantes compartilhem de traços comuns 

como um dos critérios, para composição do grupo, e que possuam uma 

experiência prévia do assunto a ser abordado. Também é recomendável ter uma 

composição homogênea, facilitando a interação dos integrantes. A literatura 

considera que numericamente o grupo focal deve considerar o envolvimento que 

cada participante tem para contribuir com o grupo. Se os participantes têm um 

baixo nível de envolvimento com a temática a ser trabalhada poderá ser difícil 

obter uma discussão ativa num grupo menor.  



  

Outro fator chave é o quanto de detalhes o pesquisador precisará ouvir de 

cada integrante do grupo; pois pequenos grupos também correm o risco de serem 

menos produtivos, porque eles são muito sensíveis às dinâmicas entre os 

indivíduos participantes. Pequenos grupos trabalham melhor quando há maior 

probabilidade dos integrantes terem o mesmo tipo de interesse nos tópicos em 

destaque, além de manterem uma atitude de respeito entre si. Além disso, 

pequenos grupos podem ser mais interessantes quando o pesquisador precisa de 

um sentido claro da reação de cada participante sobre o tópico, dispondo, 

inclusive, de mais tempo para cada integrante se expressar, falar.  

Grupos maiores têm um conjunto diferente de problemas que podem 

limitar sua produtividade. Particularmente, é mais difícil “controlar” as 

discussões nestes grupos quando os participantes estão altamente envolvidos no 

tópico. Na prática, grandes grupos podem facilmente se quebrar em pequenas 

conversações entre os integrantes que estão posicionadas lado a lado, 

dispersando-se assim a atenção, ou então, podem se estabelecer várias vozes 

simultaneamente, esvaziando o aproveitamento das discussões. Qualquer uma 

dessas observações implica numa perda de dados porque tais conversações são 

difíceis de se gravar, conseqüentemente grupos grandes requerem um nível de 

maior exigência do coordenador / moderador, e muita experiência para lidar com 

todas essas situações, sem com isso se engajar em esforços contínuos de 

disciplina.  

MORGAN (1997) faz algumas recomendações práticas para se compor 

um grupo focal. Observa que não há um tamanho fixo ideal; para cada caso deve 



  

ser avaliado pelo próprio pesquisador qual deve ser o número de integrantes 

adequado ao desenho geral da pesquisa. Algumas variáveis que podem influir no 

recrutamento para composição do grupo são: o fato de serem pagos ou não para 

participarem, qual o local da reunião do grupo para a coleta dos dados, e quem 

são os participantes. Conforme os objetivos da pesquisa, tais variáveis e outros 

fatores orientarão o pesquisador para a composição numérica e qualitativa do 

grupo. Qualquer que seja a situação recomenda-se selecionar um número de 

integrantes maior que o do idealmente necessário. A regra comum é recrutar, em 

média, vinte por cento a mais, pensando nas eventuais ausências de integrantes 

selecionados. Combinando as considerações práticas e substantivas e 

especificando uma variação de seis a dez integrantes, alertando que abaixo de 

seis pode ser difícil sustentar uma discussão e acima de dez pode ser difícil 

controlar uma discussão. Observa-se, no entanto, que mesmo essa definição de 

seis a dez não é obrigatoriamente a ideal. Ë o próprio pesquisador que terá de 

usar sua capacidade de discernimento e avaliar momentos ou situações para 

alteração dos quadros definidos tecnicamente. Não há necessidade do 

pesquisador aprisionar-se dentro de limites estipulados sob uma perspectiva 

técnica ideal. Para alguns tópicos, tais como aqueles em que os participantes têm 

um nível relativamente alto ou relativamente baixo de compreensão ou 

envolvimento, poderá haver uma alteração na composição numérica para menos 

de seis ou mais de dez integrantes do grupo. O autor revela “I have conducted 

groups of 3 highly involved participants that would have been unmanage-able at 



  

size 6, and I have led discussions in naturally occurring groups pf 15 to 20 in 

which the process was quite orderly.” (MORGAN, 1997, p. 43). 

Os autores são unânimes em afirmar a necessidade do preparo do 

pesquisador que se propõe a coleta de dados com grupo focal, tanto no aspecto 

técnico quanto no aspecto do conteúdo. Isso significa que quem coordena o 

grupo precisa adquirir habilidades adequadas a sua atuação como facilitador da 

interação entre os integrantes do grupo. Tem ainda por tarefa a proposição das 

questões que se dirigem para o objetivo da investigação, bem como manter as 

discussões focalizadas no tema proposto para a discussão daquele encontro e 

retomá-las quando necessário.  

Nos encontros do grupo também está prevista a presença do observador, 

com a função de registrar os aspectos não verbais e a dinâmica de interação entre 

os participantes, complementando o registro sistematizado de cada sessão através 

de gravações, com consentimento dos integrantes. No final da sessão, o 

observador pode ajudar o coordenador a elaborar a síntese do encontro.  

A duração dos encontros tem sido definida em torno de uma hora e meia a 

duas horas para cada sessão, podendo ocorrer a formação de vários grupo e 

realização de diferente número de encontros.  

A determinação do número de encontros, assim como do número de 

grupos, depende, basicamente, da quantidade e qualidade dos dados produzidos. 

O número de grupos tem um impacto direto no tamanho e na estrutura do tipo da 

pesquisa. Conduzindo muitos grupos ao mesmo tempo, tem-se a necessidade de 



  

uma equipe de pesquisa maior. Fora isso, a coleta de dados e análise deve 

estender-se por um período de tempo muito mais longo.  

A base para a conduta e determinação de que o projeto deve consistir de três a 

cinco grupos focais, vem de uma consideração que um número maior de grupos 

raramente proporciona novas informações importantes43. Não é tanto o número de 

grupos, mas sim a habilidade do pesquisador que indica o momento de parar a coleta 

de dados. Geralmente isso se dá quando é possível ao coordenador / moderador 

antecipar o que será dito pelo grupo. Pesquisadores qualitativos experientes 

reconhecerão isso como uma outra forma de se expressar o objetivo da saturação 

(Glaser e Strauss apud MORGAN, 1997, p. 43), isso é o ponto no qual informações 

adicionais não gerarão qualquer nova compreensão. Se três a cinco grupos serão 

adequados para a situação, é uma situação que depende de muitos fatores. 

Provavelmente o fator mais importante da definição do número de grupos é a 

variabilidade dos participantes, tanto dentro como através do grupo.  

Dentro dos grupos, o projeto trazendo um número de participantes mais 

homogêneo precisará de um menor número de grupos no total, porque a 

diversidade nos grupos geralmente faz com que isso dificulte separar dados 

coerentes de opiniões e experiências. Entre os grupos, o projeto que compara 

vários segmentos distintos da população requererá necessariamente um número 

de grupos maior no total, para se chegar a saturação dentro de cada segmento, 

uma vez que a diversidade no grupo freqüentemente torna mais difícil classificar 

conjuntos coerentes de opiniões e experiências. 



  

Outro fator que afeta o número de grupos é o grau de estruturação nas 

entrevistas. Em geral, projetos que usam entrevistas menos padronizadas e 

coordenador / moderador menos experiente requer maior envolvimento dos 

grupos. A razão é que ambos os fatores aumentam a variabilidade de grupo para 

grupo.  

Um ponto diferente dos problemas diz respeito a real disponibilidade dos 

participantes. Se há poucos participantes potenciais disponíveis ou se eles estão 

altamente dispersos, então é mais sábio conduzir vários grupos de tamanho 

menor. Isto está implícito no critério de saturação porque é necessário comparar 

as discussões dos vários grupos para determinar se os participantes estão 

repetindo o que foi dito em grupos anteriores. Sem se preocupar com as 

circunstâncias, coletar apenas um grupo pode criar vários problemas. Um deles é 

a impossibilidade de se dizer quando a discussão reflete a composição em 

comum desse grupo quanto à dinâmica que unifica os pontos dos participantes. 

Mesmo quando há informações de apenas dois grupos, se o que eles dizem é 

altamente similar; isso proporciona um campo muito mais seguro em se concluir 

que a dinâmica do grupo não foi responsável pelo conteúdo. Também se as 

discussões em dois grupos diferem então isso é um aviso de que a saturação não 

foi atingida.  

A estratégia para se evitar custos desnecessários é montar os grupos em 

número suficiente para se conseguir respostas confiáveis às questões. Estes 

custos envolvem não apenas esforços adicionais em recrutar integrantes e coletar 

                                                                                                                                                                          
43 Esta consideração é feita tanto na ciência social por Zeller (1993) e na área de marketing por Calder (1977) apud 



  

dados, mas também uma codificação adicional e um esforço de análise com um 

número maior de transcrições.  

Há perigo nos planos que consideram o uso de um número mínimo de 

grupos, mas o fato de isto poder tornar o projeto vulnerável se dá quando um 

único grupo falha: seja pela ausência de vários integrantes selecionados ou pelo 

fato do grupo ser muito incomum e não corresponder às necessidades da 

pesquisa. O conselho mais seguro é determinar um número ideal de grupos no 

estágio de planejamento, mas ter uma alternativa disponível caso seja necessário 

um número maior. 

3.2.1.1. A constituição dos grupos 

Antes de iniciarmos os grupos focais com as enfermeiras selecionadas 

para o estudo, realizamos um grupo piloto com enfermeiras de outros Distritos de 

Saúde, excluindo obviamente as do Distrito selecionado como campo de estudo. 

Nessa oportunidade aplicamos o roteiro orientador, testamos a disposição dos 

gravadores, registramos as intercorrências. O movimento grupal foi registrado 

por uma observadora, que exerceria a mesma função no grupo efetivo para a 

coleta de dados empíricos. Por esta experiência, fizemos adaptações no roteiro, 

corrigimos uma falha de gravação, e por várias vezes que necessitamos 

manipular fitas dos gravadores, pensamos em ter uma pessoa responsável para 

esta tarefa. Foi também neste grupo que emergiu a idéia de disponibilizar para as 

integrantes um bloco de papel em branco e canetas para possíveis registro de 

idéias caso no momento alguma delas estivesse expondo suas idéias. 

                                                                                                                                                                          
Morgan (1997, p. 43)  



  

Tendo em vista essas recomendações, iniciamos nosso percurso para a 

realização do grupo focal. Após o consentimento da Secretaria Municipal de 

Saúde para a realização da investigação, primeiramente fizemos contato 

telefônico com as respectivas enfermeiras do Distrito de Saúde Castelo Branco 

que estavam realizando o SAD, indo inclusive a seu domicílio, quando fosse 

necessário. Neste contato adiantávamos o assunto dizendo que se tratava da 

realização de uma pesquisa e para tal gostaríamos de ter um encontro pessoal. 

Diante desta solicitação não houve nenhuma recusa, portanto no dia e horário 

agendado comparecíamos no local combinado, que na maioria das vezes eram as 

Unidades de Saúde. Na ocasião foi explicado sobre a temática da pesquisa e o 

método de coleta de dados.  

Por uma questão ética, asseguramos o sigilo dos dados e ainda 

esclarecemos que apesar da aquiescência do Secretário Municipal de Saúde a 

decisão de participar ou não do grupo caberia exclusivamente a cada uma das 

consultadas. Dentre as enfermeiras consultadas houve a preocupação com o dia 

dos encontros grupais, indicando a princípio que esses encontros não poderiam 

acontecer nos dias em que se realizavam o SAD em suas unidades. Também 

manifestaram preocupações com outras atividades que estavam ocorrendo 

naquele mês nas UBSs, como campanhas do Programa de Hanseníase e início da 

campanha da vacinação dos idosos. Deixavam claro que seria interessante 

organizar os grupos focais após o encerramento dessas atividades, tendo em vista 

o aumento da demanda de trabalho na unidade de saúde. Após ponderarmos com 

cada uma a melhor data para se iniciar, houve um acordo que não seria preciso 



  

aguardar o término da campanha de vacinação dos idosos; contudo não poderia 

ocorrer no início desta campanha nem no final da mesma, períodos estes em que 

ocorre maior procura dos usuários nas unidades. Ainda neste encontro, 

procuramos elencar com cada uma das enfermeiras, possíveis locais para 

realização dos encontros, considerando que deveria ser de fácil acesso ao 

conjunto das participantes e preferencialmente não acontecesse no interior de 

nenhuma das unidades de saúde, evitando assim interrupções durante as seções 

grupais. Dentre os locais sugeridos um deles foi unânime a escolha, considerado 

um ponto central entre as unidades do Distrito, e por experiências anteriores 

sabiam que o local contava com infra-estrutura completa para realizar as reuniões 

com os grupos, ou seja, sala com cadeiras móveis individuais permitindo 

distribuí-las em círculo, instalação para gravação, boas condições de iluminação 

e ventilação, privacidade, ser uma ambiente agradável também pela beleza do 

verde e colorido dos seus jardins, além da forma acolhedora que os trabalhadores 

da instituição recebem as pessoas que lá a freqüentam.  

Do grupo de enfermeiras das unidades que compõe o Distrito Castelo 

Branco apenas uma se recusou a participar, alegando de início problemas de 

sobrecarga de atividades na unidade, porém, no transcorrer do diálogo a mesma 

acabou esclarecendo ter muita dificuldade em se expressar em grupo e no 

momento não estava disposta a enfrentar tal dificuldade. Em uma outra unidade 

não foi possível a participação da enfermeira por falta desta profissional no 

período da tarde e a única enfermeira que fazia o SAD vinha desempenhando a 

função de gerente recentemente, o que impossibilitou a sua participação, face ao 



  

grande volume de demandas para a gerência, principalmente por ser início de 

nova gestão municipal. 

Vale ressaltar que também foi unânime entre as participantes um certo 

desconforto ao serem informadas sobre a necessidade de as sessões serem 

gravadas, apesar disso não houve oposição.  

Atentas à recomendação de MORGAN (1997) de se recrutar um número 

de integrantes maior do que o definido e pensando em eventuais faltas, 

estabelecemos para fazer parte da pesquisa, enfermeiras que estivessem 

trabalhando nos programas da SMS, no nível central, mas que realizassem 

assistência domiciliar para usuários que necessitassem seguimento, ou seja, de 

algum programa que tivesse a visita domiciliar não apenas como um instrumento 

para obtenção de dados de controle de vigilância epidemiológica ou uma forma 

de intervenção pontual. Dentro desses critérios foi possível incluir quatro 

enfermeiras do nível central, sendo que uma delas também trabalhava um período 

em uma UBS e realizava o SAD nesta unidade.  

Uma das enfermeiras, de um dos Programas da SMS-RP, com atuação no 

nível central, não foi incluída por ter acompanhado muito de perto o processo de 

elaboração do projeto conhecendo detalhes do mesmo. Para garantia do rigor 

metodológico decidimos conjuntamente com a mesma, pela sua não participação 

no grupo de enfermeiras definido para produção dos dados empíricos. Desta 

forma, o grupo de participantes ficou composto por oito enfermeiras, sendo 

apresentadas de maneira muito objetiva e com nomes fictícios. Os nomes aqui 



  

utilizados foram extraídos das personagens históricas da enfermagem e outros 

significativos da enfermagem brasileira. 

Fabíola formada em 1977, iniciou seu trabalho como profissional no 

mesmo ano em um hospital universitário, onde teve a oportunidade de atuar no 

Serviço de Saúde Pública deste hospital, realizando inclusive assistência 

domiciliar, até 1994. Neste ano, ingressou na SMS-RP iniciando seu trabalho em 

uma UBS e, posteriormente, em um serviço de assistência domiciliar da SMS-

RP, vinculado ao Programa de Doenças Sexualmente Transmissíveis. 

Florence Nightingale formada em 1980, tendo a oportunidade de 

trabalhar em um hospital universitário, mais especificamente no bloco cirúrgico 

deste hospital entre 1982 a 1996, quando foi admitida pela SMS-RP para 

trabalhar no período noturno em uma UBDS, e por questões de necessidade de 

uma colega de trabalho ficou por aproximadamente oito meses nesta unidade 

trabalhando no período da tarde também, período este que assumiu e realizou o 

SAD. 

Anna Néry formada em 1985. Iniciou sua carreira profissional como 

enfermeira da Unidade de Transplante Renal de um hospital universitário. Nesse 

mesmo hospital, teve oportunidade de atuar como docente do curso de formação 

de profissionais de enfermagem de nível médio. Em 1994, iniciou seu trabalho 

em uma UBS da SMS-RP, assumindo aproximadamente após um ano do seu 

ingresso, a gerência desta unidade. Ainda na SMS-RP atuou como assistente da 

Divisão de Enfermagem e atualmente é uma das enfermeiras do nível central do 

Programa da Saúde da Criança.  



  

Glete de Alcântara formada em 1985, exercendo seu trabalho como 

enfermeira de 1986 a 1992 em um hospital universitário, no setor de Emergência do 

mesmo, em seguida foi admitida em uma UBS da SMS-RP, onde atua até hoje, 

sendo nesta unidade responsável pelo SAD. Também desenvolve atividade docente 

na formação de trabalhadores da enfermagem de nível médio, em uma escola da 

esfera privada. 

Marina de Andrade Rezende formada em 1985, tendo a oportunidade de 

atuar por dois anos no Centro Obstétrico de uma Maternidade da rede privada. 

Ainda em outro hospital também a rede privada com características de hospital geral 

por mais cinco anos. Em 1992, foi admitida pela SMS-RP atuando em UBS, sendo a 

enfermeira do período da tarde de unidade em que trabalha, portanto responsável 

pelo SAD. 

Isaura Barbosa Lima formada em 1986, tendo a oportunidade de atuar 

como enfermeira de serviço a partir de 1992, quando ingressou na SMS-RP em 

uma UBS, hoje UBDS, sendo a enfermeira do período da tarde de unidade em 

que trabalha, portanto responsável pelo SAD. 

Zaíra Cintra Vidal formada em 1986, iniciando já no início de 1987 no 

setor de Emergência de um hospital universitário até o ano de 1989, quando foi 

contratada pela SMS-RP indo trabalhar em uma UBS permanecendo nesta até 

1991, quando assumiu o trabalho junto a um dos Programas da SMS-RP, neste 

programa teve a oportunidade de exercer a coordenação do mesmo até 

praticamente dias antes da coleta dos dados. Por ter sido um dos Programas 



  

contingenciados, está exercendo seu trabalho como uma das enfermeiras do 

Programa da Saúde da Criança. 

Edma Valadão formada em 1986, no ano seguinte iniciou seu trabalho 

como enfermeira no setor de Moléstias Infecto-Contagiosas (adulto e infantil) de 

um hospital universitário, permanecendo até o ano de 1989, quando iniciou o 

trabalho de enfermeira de uma UBDS da SMS-RP. Nesta UBDS assumiu, após 

três anos, a chefia de enfermagem do Distrito referente a essa UBDS. Dois anos 

após, foi ser assistente da Divisão de Enfermagem da SMS-RP por mais três 

anos. Ao término da gestão vigente na época, voltou para a UBDS de origem 

ficando alguns meses como enfermeira e logo foi convidada para assumir a 

gerência desta UBDS, permanecendo até meados de 1998, quando houve troca de 

Secretário da Saúde e, neste processo, foi desenvolver seu trabalho em uma UBS 

de outro distrito de saúde, por vinte horas semanais e suas outras vinte horas atua 

como enfermeira da equipe técnica do Programa da Saúde da Criança. Nestas 

duas ultimas lotações, permanece até a presente data e responde pelo SAD na 

UBS, e como enfermeira da equipe técnica do Programa da Saúde da Criança 

realiza assistência domiciliar em situações que exigem também seguimento. 

Em cada uma das unidades de saúde também conversamos sobre o projeto 

de pesquisa com os respectivos gerentes e com os coordenadores de programas 

para que os mesmos tivessem ciência e manifestassem opiniões sobre a liberação 

das enfermeiras nas respectivas datas dos encontros. Um único gerente solicitou 

que o horário das reuniões começasse mais tarde, tendo em vista que logo no 

início do período, manhã ou tarde, a enfermeira era fundamental para realizar a 



  

triagem de pacientes. Diante da consideração foi proposto o início de cada sessão 

às 14:30h. O período da tarde foi o estabelecido para realizarmos as reuniões com 

os grupos porque estas agentes trabalham neste horário. 

Na seleção dos participantes para o grupo focal foram incluídos, a princípio, os 

auxiliares, técnicos e enfermeiras de unidades municipais de saúde que desenvolvem 

o SAD e, de outras estruturas da SMS-RP que, também exercem assistência / cuidado 

/ seguimento no espaço domiciliar, uma vez que, na atual conformação do SAD, o 

grupo mais expressivo é o dos trabalhadores de enfermagem. Contudo, por limites, 

impostos ao trabalho acadêmico, de tempo da pesquisadora o projeto inicial foi 

reformulado, centrando-se a atenção no material empírico produzido no grupo focal 

formado pelas enfermeiras que atuam no SAD da SMS-RP. 

Na fase de planejamento, discutimos o número de encontros e ao 

combinarmos todos os fatores presentes e as recomendações da literatura projetamos 

três, alertando que conforme o desenvolvimento poderíamos estender / reduzir de 

acordo com o desenvolvimento e a exaustão dos dados frente aos objetivos 

propostos nesta investigação. 

3.2.1.2. O desenvolvimento dos grupos 

A duração recomendada para os encontros tanto para MINAYO (1993) como 

para outros pesquisadores, tais como WESTHPHAL et al. (1995), CARLINI -

COTRIN (1996) é de um período de uma hora até uma hora e meia para cada sessão. 

Adotamos a duração de duas horas para cada encontro, prevendo um tempo para 

apresentação, reencontros entre colegas que não se encontram com freqüência, enfim 

reservar um tempo para se estabelecer um clima mais agradável, mais favorável para a 



  

interação das integrantes. Reservamos também um período, no primeiro encontro, 

para a realização de um exercício grupal que tinha por objetivo tentar dessensibilizar 

as integrantes do incomodo provocado pelo gravador, manifestado pelas mesmas na 

ocasião do nosso primeiro encontro individual. 

Na sala destinada aos encontros dispúnhamos de uma mesa circular onde foi 

possível acomodar ao seu redor todas as integrantes e para procedermos à gravação 

providenciamos três aparelhos o quais foram dispostos em três pontos distintos da 

mesa possibilitando uma cobertura uniforme dos pontos onde se encontravam as 

integrantes da pesquisa. Cada uma das enfermeiras também recebeu um bloco de 

papel em branco e uma caneta, com a finalidade de registrar idéias que viessem à 

tona e desejassem expressar, no entanto, se naquele momento, houvesse uma colega 

falando, sugeríamos registrar palavras sobre aquela idéia, para não correrem o risco 

de esquecer e também evitaria falas concomitantes, logicamente era apenas uma 

recomendação. 

Apesar do grupo já estar trabalhando na SMS-RP há, no mínimo, cinco 

anos promovemos o momento de apresentação e foi possível identificar que 

algumas enfermeiras não se conheciam e houve manifestação, por parte de 

algumas de se conhecerem só por contatos telefônicos. Após iniciamos o 

exercício com o objetivo de aliviar o desconforto pelo uso do gravador 

reclamado, por elas. O mesmo consistia dos seguintes passos:  

1- Registre através da fala ou da escrita objetos, situações que possam 

estar provocando algum aspecto desagradável e também algum aspecto 

agradável; 



  

2- Comente sobre eles. 

Para nossa surpresa, o aspecto desagradável foi estar com o telefone 

celular ligado por motivo de ter deixado o filho com febre e poder atrapalhar a 

reunião caso o telefone tocasse. Referiram de maneira geral não terem 

conseguido despertar algum sentimento desagradável. Por outro lado, 

consideravam estar se sentindo bem pela acolhida desde o porteiro que indicava 

educadamente onde seria o encontro, com as providências do local, por ter água, 

café e encontrar colegas que não se viam e conhecer pessoalmente outras. 

Mesmo sem saber como transcorreria a reunião, já manifestaram satisfação de 

poderem estar juntas e conversar, visto que estavam sabendo de propostas de 

mudanças na SMS-RP e algumas não sabiam se  tratava de boatos ou eram de 

fato ocorrências verdadeiras. 

Quando provocamos o grupo das integrantes a respeito do gravador, foram 

unânimes em dizer que o mesmo incomoda quando se tem que falar muito próximo a 

ele, como eram suas experiências em entrevistas individuais, mas o fato deles estarem 

dispostos na mesa juntos com os blocos de papel, de caneta não significava nenhum 

desconforto. 

No sentido de minimizar a preocupação com o telefone celular foi 

proposto por uma das enfermeiras que os telefones que não pudessem serem 

desligados ficassem junto a uma das agentes da organização44 da infra estrutura 

                                                           
44 As ajudantes da infraestrutura foram duas adolescentes, respectivamente filha e sobrinha da pesquisadora, as quais 
identificaram os gravadores e as respectivas fitas de cada um deles, viravam e trocavam as fitas magnéticas no 
término de cada lado. Ainda, testavam os aparelhos antes de cada sessão, organizaram os  gravadores para que cada 
um iniciasse a gravação com diferença de um minuto do gravador A para o gravador B e deste para o C, também um 
minuto após, possibilitando assim assegurar a continuidade da gravação no momento de troca das fitas. Além desta 
atribuição serviam água e ou café conforme manifestação de cada uma das integrantes e observadoras, registrada em 
uma planilha por elas planejadas, não havendo assim nenhuma interrupção por  motivo desta natureza.  



  

do grupo. A sugestão foi aceita ficando dois celulares ligados, sendo cada um 

com uma das adolescentes ajudantes. Em nenhuma das sessões o telefone foi 

acionado. Entendemos esse conjunto de providências como parte da promoção de 

um trabalho para ajudar no desenvolvimento do processo grupal.  

Na apresentação as duas observadoras do grupo, também enfermeiras da 

rede, além da apresentação pessoal explicaram suas atribuições, esclarecendo que 

não teriam nenhuma participação verbal, permanecendo o tempo todo, com a 

tarefa de realizar os registros dos acontecimentos do grupo, tais como: falas, 

silêncios, atrasos, interrupções, gestos, barulhos que pudessem ocorrer, conversas 

paralelas; esclarecendo que esse registro não tinha a finalidade de controle, mas 

todos os acontecimentos são importantes para se entender o processo grupal, 

mesmo que se trate de fatos externos ao ambiente e que as anotações seriam 

sigilosas e destruídas após o término da pesquisa. As observadoras se 

posicionaram em pontos opostos e, sentadas em uma carteira com apoio para 

escrever. 

Apesar da literatura referir que o observador(a) do grupo focal pode ajudar 

o coordenador a elaborar a síntese do grupo no final de cada sessão, optamos por 

estas só se manifestarem no último encontro, reservando suas observações e 

leituras do movimento grupal junto à coordenadora / moderadora / pesquisadora, 

construindo juntas as intervenções para a seqüência de cada encontro. 

Após esses esclarecimentos, ainda conversamos, agora em conjunto, sobre 

a pesquisa, inclusive expondo que reservávamos alguns detalhes sobre a pesquisa 

para que não houvesse interferência com a discussão que se daria a seguir. 



  

Estabelecemos o contrato de trabalho reforçando o horário de início e 

término de cada reunião. Quanto ao término, foi manifestado haver 

disponibilidade de permanecerem por mais trinta minutos caso fosse necessário. 

Reafirmamos a necessidade de pelo menos mais um encontro, conforme data 

combinada e os outros só poderíamos confirmar após a realização do segundo 

encontro, portanto continuavam com as datas reservadas, porém sujeito a 

alterações. 

Em contato anterior havíamos explicado sobre o termo de consentimento 

livre e informado, em relação à participação naquele grupo, portanto, neste 

momento entregamos e as enfermeiras os assinaram. (ANEXO II). Nesse 

momento reafirmamos que o projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de 

Ética e Pesquisa da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de 

São Paulo. 

Diante desses “acertos” demos continuidade ao grupo solicitando que as 

enfermeiras contassem suas inserções e experiências na assistência domiciliar. 

Esta questão disparadora foi bastante facilitadora para se iniciar a interação 

grupal, onde já perceberam as diferentes experiências, porém pontos de 

convergência como, por exemplo, a formação na graduação fica a desejar no que 

diz respeito à assistência domiciliar. Foi estabelecido um roteiro orientador de 

questões para que o coordenador/pesquisador do grupo tivesse as mãos caso 

fosse necessário, conduzir o grupo nos tópicos a serem discutidos (ANEXO III), 

sendo que no desenrolar da discussão os tópicos previstos nas referidas questões 

foram sendo manifestados, pelas integrantes. Este processo, certamente, exigiu 



  

do coordenador / moderador / pesquisador muita atenção para que os assuntos 

relativos às distintas experiências vividas não tomassem conta da sessão com 

situações semelhantes sendo que em alguns momentos foi necessário retomar a 

discussão em aspectos relevantes do tópico que vinha se discutindo por perceber 

que não se havia esgotado os pontos de interesse da pesquisa.  

Neste primeiro encontro, os trinta minutos disponíveis foram utilizados, 

sendo interrompido no momento em que uma das integrantes levantou um 

questionamento sobre o que estariam produzindo com o SAD, e neste momento 

já estávamos esgotando, o horário inclusive com a prorrogação disponível.  

Após o encerramento, algumas integrantes continuaram no local 

conversando sobre o trabalho em suas respectivas unidades e também sobre o 

assunto abordado. Logo a seguir, a equipe da pesquisa, coordenador / moderador 

/ pesquisador e as observadoras trabalharam na síntese do grupo e baseado no 

(re) olhar do processo grupal, planejamos o segundo encontro.  

No encontro seguinte, tivemos a ausência de uma das enfermeiras justificada 

por outra, além do contato telefônico da mesma com a pesquisadora, momentos 

antes de iniciarmos o grupo, justificando ter tido uma intercorrência desagradável na 

UBS, envolvendo um trabalhador e usuários e a polícia militar e ela estaria 

impossibilitada de sair, pelo clima que estava na unidade além da mesma ter sido 

testemunha dos fatos.  

Começamos no horário combinado onde propusemos que fosse falado um 

pouco sobre como passaram a semana após a vivência do grupo na semana 

passada. O movimento foi interessante, porque uma das integrantes iniciou 



  

dizendo que ficou pensando muito sobre a questão levantada no final do grupo – 

O que produzimos no SAD? Ao se expressar verbalmente também no conjunto 

das outras expressões, pelo olhar, tom de voz, expressão facial podia-se perceber 

que foi uma questão provocadora de muita reflexão. O grupo transcorreu com 

muito envolvimento das participantes, sendo que em alguns momentos a 

coordenadora / moderadora / pesquisadora teve que intervir para focalizar a 

discussão e lançar algumas questões que provocassem uma reflexão no par 

contraditório em relação àquele que estava predominando em várias situações. 

Por tudo que havia sido discutido, consideramos contemplados os aspectos 

presentes no roteiro, que abrangeram os pontos necessários para nossa 

investigação.  

Assim ao finalizar a sessão no horário pré-estabelecido, incluindo os trinta 

minutos disponibilizados pelo grupo, totalizando duas horas e trinta minutos, 

fizemos as considerações que a discussão produzida pelo grupo apontava ter 

contemplado os dados necessários para a pesquisa indicando não ser necessário 

os próximos encontros, ficando suspenso o que estava previamente agendado. E 

caso houvesse necessidade de novos contatos pediríamos a compreensão das 

participantes. As enfermeiras manifestaram disposição caso fosse preciso. 

O término desse encontro se deu com muita dificuldade, tanto por parte 

das integrantes, como da coordenadora / moderadora / pesquisadora como 

também das observadoras. As enfermeiras manifestaram dificuldade por terem 

tido, nestes encontros, oportunidades de discussões consideradas importantes 

para a revisão do trabalho, como também de se sentirem mais fortalecidas entre si 



  

nas diferentes dificuldades. Apresentaram como proposta continuarmos com esse 

tipo de encontros, mesmo que fosse após a conclusão da pesquisa. Pareceu-nos 

que havia muita carência deste tipo de espaço para a escuta. 

Por outro lado, acreditamos que para nós coordenadora / moderadora / 

pesquisadora foi difícil por significar mais uma vez nos afastarmos de pessoas e 

de algo que também fizemos parte. Ainda, diante de tantos dados, enfrentarmos o 

medo de como trabalhar e “dar conta” de tudo aquilo que foi produzido com 

tanto esforço para enfrentarmos tantos (des) compromissos com a saúde pública 

por parte de outros. As observadoras ao falarem nesse encontro também 

revelaram aprendizado, se identificaram com muitas situações e se emocionaram 

durante o depoimento. Consideramos importante o registro destas questões, uma 

vez que o desenvolvimento desta pesquisa (e em geral da pesquisa qualitativa) 

implicou em um duplo movimento se fazendo presente, ou seja, do objeto de 

pesquisa para o sujeito da pesquisa e deste para o objeto, sempre num processo 

dialético de construção dos fatos e dos dados, e neste sentido, não há como negar 

a não neutralidade do pesquisador neste processo, da expressão de sua 

subjetividade e do movimento de reconstrução que este também é sujeito. 

Desses dois encontros, as fitas foram transcritas e, posteriormente, 

revisadas detalhadamente pelo pesquisador. O fato de termos utilizado três 

gravadores simultaneamente colaborou para recuperar as falas, visto que se 

houvesse dificuldade de entendimento tínhamos outras duas oportunidades de 

esclarecimento, portanto podemos afirmar que praticamente não tivemos perdas 

de depoimentos.  



  

O encontro das enfermeiras aconteceu na última sexta feira do mês de 

abril e na primeira sexta do mês de maio de 2001, e as transcrições das fitas, 

digitadas foi finalizada no final do mês de maio.  

 

3.2.2. A ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

 

É uma estratégia na qual, intencionalmente, o pesquisador obtém 

informações dos atores sociais através de suas falas. MINAYO (1993, p. 169), 

citando Johada afirma que a entrevista é uma fonte de informação de dados relativos 

à “falas, idéias, crenças, maneiras de atuar, conduta ou comportamento presente ou 

futuro, razões conscientes ou inconscientes de determinadas crenças, sentimentos, 

maneiras de atuar ou comportamento.” É também, aquela que a partir de certos 

questionamentos importantes para a pesquisa, permite, através da construção de um 

roteiro básico, maior liberdade de respostas do informante, sem perder de vista o 

foco colocado pelo investigador. 

Por estarmos buscando potencialidades e limites dos SAD enquanto 

disparador de mudança de modelo, entendemos ser importante entrevistar 

trabalhadores que num nível decisório hierarquicamente superior oferecem a 

possibilidade de infraestrutura para a realização desta prática. Desta forma, os 

sujeitos eleitos para a realização da entrevista semi-estruturada foram os 

trabalhadores da equipe do staff central do SAD – Coordenador. A enfermeira 

que atua no SAD, junto à coordenação central desse serviço não pode ser 

entrevistada por uma questão de rigor metodológico, uma vez tratar-se de uma 



  

enfermeira que esteve muito envolvida com a construção do projeto de pesquisa. 

Trata-se da mesma que também foi excluída do grupo focal das enfermeiras. 

O roteiro para o desenvolvimento da entrevista, com a coordenação foi 

elaborado a partir de uma aproximação ao campo de investigação, que se deu 

com a participação deste pesquisador em sua vivência com os trabalhadores do 

SAD da SMS-RP e com base nos achados teóricos. Em anexo encontra-se um 

esquema com algumas questões norteadoras. (ANEXO IV) 

 

3.2.3. AS FONTES DOCUMENTAIS 

 

LÜDKE & ANDRÉ (1986) recomendam a análise documental em 

algumas situações seja para desvelar novos aspectos de um problema, ou de um 

tema, ou seja, para complementar as informações obtidas por outras técnicas. São 

considerados por Phillips (1974) apud LÜDKE & ANDRÉ (1986) “quaisquer 

escritos que possam ser usados como fonte de informação sobre o 

comportamento humano ... estes incluem desde leis e regulamentos, normas, 

pareceres, jornais, revistas, estatísticas.” Ainda, estes autores recomendam que 

o uso desta estratégia também pode ser fundamentada “quando o acesso dos 

dados é problemático, seja porque o pesquisador tem limitações de tempo e 

deslocamento, quando se pretende ratificar e validar informações, [...] nossa 

confiança em que os resultados reflitam mais o fenômeno em que estamos 

interessados.” (LÜDKE & ANDRÉ, 1986, p. 39)  



  

Em nossa investigação esta estratégia se justifica pela complementação às 

informações obtidas por outras técnicas, e em parte pela limitação de tempo da 

pesquisadora. 

Os documentos relacionados ao SAD da SMS-RP produzidos pelos 

técnicos desta Secretaria desde sua implantação até o presente momento bem 

como aqueles produzidos pelo poder legislativo, foram por nós considerados.  

Outra fonte documental de importância fundamental para nosso estudo foi 

a produção de ALMEIDA (1991) visto ser esta a primeira investigação que teve 

como objeto de estudo o trabalho de enfermagem na rede básica de saúde e sua 

articulação com o processo de trabalho em saúde coletiva, no município de 

Ribeirão Preto, sendo portanto um marco referencial para analisarmos nossos 

dados empíricos. Outras produções vinculadas à implantação e implementações 

das diretrizes técnico - políticas e assistenciais da SMS-RP no período da década 

de 90, também foram utilizadas, conforme se pode constatar no corpo de 

trabalho. 

Para o desenvolvimento da pesquisa foram seguidas as normatizações da 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP, presentes na resolução do CNS 

196/96 e Capítulo IV da Resolução 251/97, cabendo ainda ressaltar que, há o 

compromisso da divulgação dos resultados da pesquisa, principalmente junto à 

instituição envolvida, uma vez que se espera contribuir para o aprofundamento das 

questões relativas à municipalização dos serviços de saúde na perspectiva de 

consolidação do SUS, assim como para a reflexão e possibilidade de mudança do 



  

modelo assistencial vigente. Em anexo encontram-se os termos de consentimento 

informado. 

3.3. O LOCAL DE ESTUDO 

O município de Ribeirão Preto situa-se na região nordeste do estado de São 

Paulo, a uma distância de aproximadamente 320Km da cidade de São Paulo, capital 

do Estado. 

A população recenseada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), em 2000 foi de 505.012 habitantes. O forte desenvolvimento dos setores 

secundários e principalmente o terciário, proporciona maior concentração de 

população na zona urbana. Seu clima é tipicamente tropical úmido, com uma 

temperatura média mensal em torno de 28,8º C. 

O município de Ribeirão Preto, em sua descrição geral ficou classificado 

entre os 50 melhores municípios do Brasil, ocupando o 6º lugar de acordo com o 

Índice de Desenvolvimento Humano - IDH –, segundo o Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento este índice tem por finalidade medir o progresso 

humano e é constituído de indicadores referentes a três áreas: saúde, educação e 

renda, no entanto encontramos vários bolsões de pobreza em diversos pontos da 

cidade, revelando significativas desigualdades nas condições de vida da 

população. Em relação aos serviços de saúde, o município conta com ampla rede 

de serviços desta natureza sendo composta por estabelecimentos públicos – 

estadual e municipal e os privados – lucrativo e não lucrativo, abrangendo o nível 

de atendimento primário, secundário e terciário de atenção à saúde. Fontes 



  

disponibilizando mais detalhes do município serão indicados no transcorrer desta 

pesquisa.  

Com relação à definição do local de estudo, temos a considerar que a 

SMS-RP categoriza suas unidades de saúde em 3 níveis de complexidade (porte 

1, porte 2 e porte 3) de acordo com o horário de funcionamento, área de 

abrangência, complexidade de atendimento, dentre outros critérios. Temos no 

município 6 unidades do porte 3 (maior complexidade), 10 de porte 2 e 15 de 

porte 1 (menor complexidade), distribuídos em 5 Distritos de Saúde.  

Tomando esta referência, realizamos a investigação em um dos Distritos 

de Saúde que apresentava unidades de diferentes portes e que realizam o SAD, e 

ainda onde se pudesse dispor de dados gerais sistematizados que 

contextualizassem a área de trabalho e os recursos de enfermagem existentes. 

Nesta direção, o Distrito de Saúde do Castelo Branco - DSCB, situado na 

região Leste do município de Ribeirão Preto, foi selecionado para ser cenário da 

presente proposta de investigação. A seleção desta região apresenta como pontos 

positivos: a existência de dados sistematizados, mapeamento dos recursos de 

enfermagem existentes e todas a unidades de saúde da área desenvolvem o SAD. 

Com relação à referida sistematização dos dados do DSCB, esta aconteceu 

em função do desenvolvimento do Projeto CIPESC ICN/ABEn – Classificação 

Internacional das Práticas de Enfermagem em Saúde Coletiva – Brasil45, que teve 

o DSCB46 selecionado para a citada investigação. 

                                                           
45 Informações acerca do Projeto CIPESC ICN/ABEn, bem como do município de Ribeirão Preto e do Distrito de Saúde 
do Castelo Branco podem ser obtidas MISHIMA, S.M. et al. Classificação Internacional para a prática de enfermagem 
em saúde coletiva no Brasil – CIPESC – apresentando o cenário de pesquisa do município de Ribeirão Preto-SP. In: 



  

O DSCB conta com 83.315 habitantes47, sendo 100% na zona urbana, 

representando 18,26% do total da população do município. O território que 

compõe o Distrito apresenta distintas realidades: demográfica, econômica, social, 

cultural e sanitária, demonstrando muita semelhança com a conformação da 

cidade Ribeirão Preto, e mesmo com o Estado de São Paulo e o nosso país. 

Temos neste cenário, com relação à distribuição da população 52,16% de 

mulheres e 47,83% de homens, enquanto que por faixa etária destaca-se o grupo de 

idade de menores de 15 anos (24,22%), ou seja, ¼ da população da área. O grupo 

compreendido entre 15 a 44 anos corresponde a 51,96% para o DSCB, e os adultos 

com mais de 60 anos compõem 8,83% da população, enquanto que os menores de 1 

ano representam 1,25%. Quando olhamos para a configuração da população do 

município de Ribeirão Preto, nestas diferentes faixas etárias observa-se uma nítida 

semelhança com a do DSCB.  

Levando-se em conta os domicílios particulares ocupados e a população 

urbana, encontramos que cada domicílio é ocupado por 2,09 habitantes nesta 

região de Ribeirão Preto. 

O perfil epidemiológico deste cenário é semelhante ao do país no que se 

refere às quatro primeiras causas de óbito – doenças do aparelho circulatório, 

neoplasias, causas externas e doenças do aparelho respiratório. Outras causas 

coincidentes são as afecções infecciosas e parasitárias e doenças do aparelho 

digestivo, mesmo o município e o cenário contando com quase a totalidade de 

                                                                                                                                                                          
CHIANCA, T.C.; ANTUNES, M.J. (orgs)  A Classificação Internacional das Práticas de Enfermagem em Saúde Coletiva 
– CIPESC. Série Didática: Enfermagem no SUS. Associação Brasileira de Enfermagem, 1999. p. 204-244. 
46 . Cabe-nos informar que o Projeto CIPESC ICN/ABEn tinha por critério de seleção do cenário a maior diversidade 
possível das práticas de enfermagem em saúde coletiva e dos trabalhadores de enfermagem envolvidos. 
47 IBGE – Contagem Populacional de 1996. 



  

cobertura de rede de água e esgoto. A região do DSCB tem sido destacada como 

a de maior incidência, no município, em relação AIDS, tendo como causa 

principal a transmissão heterossexual ligada ao uso de drogas48. A emergência de 

epidemias como: dengue, raiva animal49 e sarampo, bem como o aumento de 

casos de tuberculose e hanseníase tem conformado o quadro de morbidade 

também desta região50. 

A população da área de abrangência do DSCB conta uma rede pública de 

serviços de saúde constituída por uma Unidade Básica e Distrital de Saúde – 

UBDS51, e 5 Unidades Básicas de Saúde – UBS52, e este conjunto de unidades, 

no ano de 199753, registrou-se no município de Ribeirão Preto uma produção de 

consultas médicas de cerca de 875.269, sendo 108.044 realizadas no cenário 

deste estudo. As atividades de enfermagem mostram-se complementares, 

reiterando a conformação de um modelo centrado na consulta médica, com 

poucas opções de outras atividades de atenção à saúde. Entretanto, é possível 

também indicar que a Assistência Domiciliar apresenta-se enquanto uma 

atividade crescente que pode oferecer suporte e continuidade à atenção prestada. 

A produção de visitas domiciliares para os anos de 1999 e 2000, para o 

município e o cenário – Distrito de Saúde Castelo Branco, pode ser observada no 

Quadro I. 

                                                           
48 RIBEIRÃO PRETO (Cidade) Plano de Saúde de Ribeirão Preto. Prefeitura de Ribeirão Preto / Secretaria da Saúde,1998. 
49 Neste Distrito houve em 1994 um óbito de raiva humana confirmado. 
50 RIBEIRÃO PRETO (Cidade) Plano de Saúde de Ribeirão Preto. Prefeitura de Ribeirão Preto / Secretaria da Saúde,1998. 
51 Unidades Básicas e Distritais de Saúde são aquelas unidades que além do atendimento básico para sua área de 
abrangência é referencia assistencial para especialidades e urgências dentro de uma área de abrangência maior que 
engloba um conjunto de Unidades Básicas de Saúde. (RIBEIRÃO PRETO, 1998) 
52 Unidade Básica de Saúde é a porta de entrada do sistema de saúde, atendendo à população de uma área geográfica 
delimitada, nas especialidades básicas: pediatria, clínica médica, ginecologia e obstetrícia. (PEREIRA, 1996)  
53 Os dados para o ano de 1997 encontravam-se disponibilizados pelo Setor de Informática da SMS-RP para o Projeto 
CIPESC, sendo que para os demais anos, não foi possível uma sistematização que permitisse comparação.  



  

Ainda, a composição da equipe de enfermagem no cenário da pesquisa, 

para 1º semestre do ano de 2001, estava constituída por 21 enfermeiras, 10 

técnicos de enfermagem, 59 auxiliares de enfermagem e de 04 atendentes de 

enfermagem. 



 

 

 

 

 

QUADRO I – DISTRIBUIÇÃO NUMÉRICA DAS VISITAS DOMICILIARES SEGUNDO TIPO DE VISITA POR 

FAIXAS ETÁRIAS E  REALIZADAS NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO E NO CENÁRIO DE PESQUISA PARA 

OS ANOS DE 1999, 2000. RIBEIRÃO PRETO, 2001. 

 
DISTRITO TIPO DE VISITA 

 1999 2000 
 RN > 60A <60A Outros Total RN >60a <60a Outros Total 

Central 145 267 34 83 529 171 251 44 168 634 
Simioni 564 160 152 400 1276 415  69 72 429 985 

V. Virgínia 274 161 71 134 640 293 107 199 358 957 
Sumarezinho 640 248 318 2239 3445 489 146 156 1872 2663 

Castelo Branco 210 112   76 203 601 268 124 20 234 646 
NAPS I - - - 92 92 - - - 246 246 

Amb. Reg. Saúde Mental - - - 318 318 - - - 552 552 
NAPS II - - - - - - - - - - 

Núcleo  Atenção à Família - - - 326 326 - - - 635 635 
NGA – 59 - - - 122 122 - - - 1781 1781 

Total Geral 1833 9-48 651 3927 7349 1636 697 491 6275 9099 
Fonte: Coordenação do Serviço de Assistência Domiciliar da Secretaria Municipal da Saúde de Ribeirão Preto, janeiro de 2001. 
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3.4. A ANÁLISE DOS DADOS 

Para a ordenação e organização do material empírico produzido nos 

grupos focais realizados com as enfermeiras selecionadas para este estudo nos 

apoiamos no processo metodológico do Discurso do Sujeito Coletivo – DSC, 

uma proposta recentemente elaborada por LEFÈVRE et al. (2000).  

Na tentativa de possibilitarmos o entendimento de como tratamos nossos 

dados empíricos nesta proposta estaremos, a seguir expondo de maneira resumida 

esta estratégia metodológica. 

O DSC é um instrumento metodológico que possibilita organizar o 

conjunto de discursos emitidos por de um dado conjunto de sujeitos sobre um 

dado tema, podendo ser registrados em jornais, revistas ou em outros meios de 

comunicação. 

Para ajudar a ordenação dos depoimentos prevê-se a utilização de quatro 

figuras metodológicas que devem ser observadas cuidadosamente “visando 

assim obter um resultado com uma representação fidedigna daquilo que foi 

pesquisado, ou de sua intencionalidade.” (PALHA, 2001, p. 59) 

1. Expressões Chaves – ECH: são trechos, segmentos, pedaços contínuos ou 

descontínuos que revelam a essência do conteúdo um dado fragmento que compõe o 

discurso ou a teoria subjacente. São “basicamente concretas, expressivas, 

descritivas, abundantes, afetivas e literárias.” (LEFÈVRE et al., 2000; LEFÈVRE 

& LEFÈVRE, 2001) 



 

  

Os autores da proposta consideram as ECH como fundamentais para a 

confecção dos DSC. Um dos cuidados é quanto à seleção das ECH uma vez que 

se tem a tendência a selecionar quase tudo ou então quase nada dos discursos. 

Quando se seleciona quase tudo, torna-se mais difícil separar a ou as idéias 

centrais. Por outro lado quando selecionamos como ECH quase nada, ou seja, 

apenas uma palavra, fica difícil descrever a idéia central ou a ancoragem, por 

insuficiência de matéria prima. Uma recomendação, portanto, para evitar esses 

extremos é desprezar tudo o que é irrelevante, acessório, secundário buscando 

extrair, “o máximo possível, com a essência do pensamento tal como ela 

aparece, literalmente, no discurso analisado.” (LEFÈVRE & LEFÈVRE, 2001) 

 

2. Idéia Central – IC: é uma expressão lingüística que revela ou descreve de 

maneira mais sintética e precisa possível o sentido ou o sentido e o tema de cada 

conjunto homogêneo de ECHs. As IC são ao contrário das ECHs, abstratas, 

conceituais, sintéticas, frias e poucas. Enquanto as “ICs representam o que o 

entrevistado quis dizer (ou o quê, sobre o quê) as ECHs são como isto foi dito.” 

(LEFÈVRE & LEFÈVRE, 2001) 

 

3. Ancoragem – AC: é a expressão de uma dada teoria, ideologia, crença 

religiosa que o autor do discurso adota e que está embutida no discurso como se 

fosse uma afirmação qualquer. (LEFÈVRE & LEFÈVRE, 2001).  

 



 

  

4. Discurso do Sujeito Coletivo – DSC: é uma agregação ou soma não matemática 

de pedaços isolados de depoimentos, artigos de jornal, revista dentre outros, de 

modo a formar um todo discursivo coerente, em que cada uma das partes se 

reconheça enquanto constituinte deste todo e este como constituído por estas partes, 

expressando um posicionamento próprio, distinto, original, específico frente ao tema 

em investigação.  

Uma pesquisa pode produzir mais que um DSC, e estes podem se 

caracterizar por uma complementaridade ou por diferença. Os autores da proposta 

recomendam que no caso de serem DSC caracterizados por diferença estes devem 

ser apresentados separadamente, enquanto que se for por complementaridade fica a 

critério do pesquisador, querer apresentar resultados mais detalhados ou mais 

genéricos. 

Ao finalizar a construção do DSC fica como se o discurso de todos fosse o 

discurso de um, e para isso deve-se selecionar fragmentos do discurso limpando-

os das particularidades54, e ainda das partes repetidas ou muito semelhantes 

escolhendo apenas uma para compor o DSC. A construção do DSC tem, 

portanto, uma certa dose de artificialidade, mas certamente bem menor se 

comparada aos discursos coletivos matematizados. (LEFÉVRE et al., 2000, p. 

32).  

Ao se construir o DSC precisamos ter claro que os discursos não se 

reduzem a uma categoria comum, ou seja, sua construção se fundamenta em 

                                                           
54 Para  Lefèvre & Lefèvre (2000) a desparticularização consiste em retirar dos discursos individuais todas as marcas 
que identifiquem situações particulares como doenças específicas, nomes, datas, histórias individuais, atributos 
específicos como estado civil, idade, cor, etc, quando o pesquisador julga que estas marcas impedem ou dificultam. 



 

  

“[...] reconstruir, com pedaços de discursos individuais, como em um 
quebra cabeça, tantos discursos-síntese se julgue necessário para expressar 
uma dada “figura”, ou seja, um dado pensar ou representação social sobre 
um fenômeno.” (LEFÈVRE et al., 2000, p. 19) 

 
Seguindo as recomendações dos autores traremos exemplos de fragmentos 

produzidos nos grupos focais realizados com as enfermeiras deste estudo. Os 

depoimentos foram trabalhados, no primeiro momento, separadamente por grupo 

realizado. Cada depoimento foi codificado pela letra E, e o número em frente da 

letra corresponde a enfermeira que o expressou, identificando para cada 

fragmento a integrante que emitiu a fala. 

Expressões Chaves Fragmentos de depoimentos 
ECH.1 – O que orientava no hospital ela 
orientava fazer no domicílio, hoje considera 
isso uma besteira/ inadequado; mas todos nós 
passamos fase de rigidez, de querer que seja 
como está no livro, e o amadurecimento na 
AD possibilita enxergar o paciente de uma 
outra forma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ECH.2 - O que se enxerga na unidade já é 
diferente do hospital e no domicílio a reflexão 
é outra; revê a rigidez; na casa a gente cria  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ECH.3 - No domicílio se produz o  
envolvimento da família, dos vizinhos no 

Edma – ela mandava a mãe dar banho em bacia 
estéril né, ela orientava isso no hospital né ... 
Ela tava no hospital, ... ela tava no hospital, ela 
tinha aprendido isso, ela repassava o que ela 
aprendeu né, e que hoje ela pega e olha as 
besteiras que ela mandava a mãe fazer - todas 
nós também passamos por essa fase né, de 
falar a coisa rígida né.  
Zaíra - de como tá no livro. 
Edma - de como tá no livro, e na questão da 
assistência domiciliar eu digo assim de 
enxergar o paciente de uma outra forma, eu 
acho que isso a gente vai amadurecendo.  

 

 

Anna Néry - o que a gente enxerga no 
hospital né, na Unidade já é um pouquinho 
diferente ..., mas quando a gente sai e conhece 
o paciente lá na casa dele é outra reflexão que 
a gente faz, é pensar bem essas besteira de 
mandar dar banho na bacia estéril 
Edma – aquela rigidez que a gente se pega. 
Zaíra – aquela rigidez!, então é, eu acho que 
isso é muito rico, cê tá ali na casa do paciente 
criando, atendendo ali, dentro daquilo, dentro 
do possível 
 
 
Fabíola - o que a gente produz em relação ao 
domicílio é em relação à família, você envolve 
a família naquele cuidado com o paciente 



 

  

cuidado; também auto-confiança solidariedade
 
 
 
 
 
 
ECH.4 - O cuidado no domicílio ele se reveste 
de dificuldades, principalmente quando o 
paciente é crônico; é complicado para família; 
às vezes a família paga, tem um limite; pode 
acabar em crise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ECH.5 - Fazer a AD foi um processo de 
crescimento, vi coisas que nunca tinha visto, 
principalmente para quem vem de uma 
unidade especializada, que tem tudo a 
mão.Conheci um outro perfil da saúde. 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

envolve vizinhos porque na Unidade, a família 
às vezes só vai um acompanhante 
Florence – produz auto- confiança 
Anna Néry -  produz solidariedade 
 
 
Anna Néry – A assistência domiciliar não é 
fácil Porque não é  um cuidado, temporário 
né, este tipo de paciente, é crônico não tem 
Sábado, não tem Domingo, não tem feriado, é, 
todo dia é dia D tudo, tem paciente que às vezes 
grita à noite inteira... 
Glete - Prá família, pra família isso é muito 
complicado  
Fabíola - E pensa, se você for sufocar a dor 
você acaba em crise. 
Zaíra – Esse ai é um paciente difícil, às vezes 
pro lado da família é muito mais fácil, a 
família às vezes até pagar pra esse paciente ir 
pruma casa que alguém cuida, casa de repouso 
ou até pagar uma pessoa pra fica lá, porque às 
vezes pra  pessoa se colocar pra cuidar, às vezes 
pra ela, o limite dela, né. 
 
 
Florence -  Bom, então, eu acho assim, que foi 
muito crescimento também né, porque é 
diferente pra mim que cheguei do Hospital das 
Clínicas, modelo, daí você vem pra Unidade de 
Saúde e vai fazer uma visita domiciliar onde as 
condições de higiene é precária, fui em 
domicílio que tinha galinha na mesa, gato, e 
ela morava sozinha, no fundo, ali não tinha a 
menor condição, não tinha nem lençol pra 
por na cama, nós tivemos sabe de dar um 
banho na paciente, ela tinha miíase, as 
condições precárias, ai você fala meu Deus 
como vou improvisar sabe, pra quem vê ali na 
Unidade tudo bonitinho, cê puxar o O2, o 
respirador, assim tudo, a recuperação pós-
anestésica assim ao alcance, na mão, eu fiquei 
assim, ah e agora né, então, eu falo é as riquezas 
que eu pensava muita gente, porque é nossa 
realidade é Brasil né, porque o nosso dia-a-dia é 
esse aí mesmo, nossas condições, o pessoal 
perdendo emprego né? Se você fica acamado o 
parente coloca você lá no fundo, vai dava banho 
se o vizinho ajuda, então, foi muito difícil, mas 
foi assim, muito rico pra mim, foi um outro 
perfil né, da saúde que eu conheci diferente do 
hospital modelo ... 

 



 

  

Dando continuidade, na perspectiva de extrair as ICs, ficamos atentas às 

recomendações dos autores e através da produção de PALHA (2001), foi possível 

identificar que as enfermeiras ao discutirem uma questão emitiam várias 

considerações a respeito do assunto em pauta, portanto foi necessário buscar os 

temas presentes num determinado conjunto de depoimentos. Ao desenvolvermos 

esse percurso, percebemos que alguns temas poderiam ser agrupados por terem uma 

dada convergência, e desta maneira, organizamos num primeiro momento os 

seguintes temas: especificidade do trabalho no domicílio; processo de conformação / 

transformação; limites e potencialidades; o processo de trabalho da enfermeira na 

UBS e o SAD; perfil necessário para atuação na AD; singularidades. Para 

exemplificar, abaixo apresentamos a um quadro com um tema, as expressões chaves 

e a idéia central respectiva. 

A partir da construção das ECHs, extraímos os temas e a idéia central, 

assim abaixo trazemos um exemplo dessa construção.  

TEMA: Especificidade do trabalho no domicílio 

Expressões Chaves Idéia Central 

 
ECH.1 – O que orientava no hospital ela 
orientava fazer no domicílio, hoje considera 
isso uma besteira/ inadequado; mas todos nós 
passamos fase de rigidez, de querer que seja 
como está no livro, e o amadurecimento na 
AD possibilita enxergar o paciente de uma 
outra forma 
ECH.2 - O que se enxerga na unidade já é 
diferente do hospital e no domicílio a reflexão 
é outra; revê a rigidez; na casa a gente cria  
ECH.3 - No domicílio se produz o  
envolvimento da família, dos vizinhos no 
cuidado; também se produz auto-confiança 
solidariedade 

ECH.4 - O cuidado no domicílio ele se reveste 

 
No domicílio é possível refletir, rever nossa 
rigidez, amadurecer e enxergar o paciente de 
outra forma. No domicílio desenvolve-se 
criatividade; envolvimento de familiares e 
vizinhos; como também auto-confiança e 
solidariedade. 



 

  

de dificuldades, principalmente quando o 
paciente é crônico; é complicado prá família; 
às vezes a família paga, tem um limite; pode 
acabar em crise 
 

Organizamos os depoimentos de cada grupo focal, extraímos as ECHs e 

através de reiterada e cuidadosa leitura, aglutinamos as ECHs semelhantes, e a 

partir deste conjunto destas elaboramos vinte e cinco ICs. Realizamos uma 

revisão das ICs convergentes sendo possível reorganizar as vinte e cinco ICs em 

seis amplas ICs, e, a partir daí os seis DSC correspondentes. Nesta construção, 

adotamos as operações retóricas recomendadas pelos autores, sendo a 

temporalização tomada quando apresentamos os fragmentos do discurso em 

ordem temporal, de tal forma que ao se ler o DSC, este é percebido como uma 

história que esta sendo narrada. A medida do possível, procuramos partir do geral 

para posteriormente irmos para o particular, no transcorrer do discurso. Inserimos 

conectivos para promover ligações entre as frases do discurso, bem como 

pontuações necessárias e suprimimos expressões ou as substituímos por 

sinônimos. 

Quando terminamos a elaboração do DSC solicitamos a uma pessoa que 

não esteve envolvida com o estudo para ler aquela produção, solicitando o sigilo 

a respeito. Ao terminar de ler perguntamos o que a pessoa havia entendido e a 

mesma sintetizou o conteúdo, e ao perguntar quantas pessoas falavam nesse texto 

a mesma nos respondeu: “apenas uma”. 

Retomando a leitura dos 6 DSCs, encadeamos os que apresentavam uma 

certa especificidade de conteúdo e se complementavam e por essas características 



 

  

foi possível elaborar a síntese desses discursos em dois grandes eixos temáticos, 

sendo cada um constituído de três sub temas. A seguir apresentaremos em um 

quadro síntese os dois eixos temáticos e seus sub temas correspondentes. No final 

deste trabalho, estão os temas, sub – temas, acompanhados das ICs e dos DSCs 

correspondentes. 

 

TEMA – 1 
TEMA – 2 

O SAD configura-se como um projeto não 
hegemônico na SMS, ainda em construção, 
com a potência de: interferir positivamente na 
assistência à saúde, ter reconhecido seu valor 
universal por aplicar-se às várias categorias 
profissionais e a usuários de diferentes níveis 
sociais, além de possibilitar agregar direitos 
concretos às famílias. 

A Assistência Domiciliar opera com novas 
tecnologias além da técnica (leve-dura, dura) e 
estas são desenvolvidas gradativamente 
gerando no profissional, processos subjetivos 
que implicam no amadurecimento pessoal pela 
reflexão, um aprimoramento na sensibilidade, 
e um prazer no trabalho que é decorrente de 
sentir-se autor desta obra. 

SUB – TEMAS SUB – TEMAS 
Identifica-se no SAD um Projeto que ainda 
não é hegemônico 

Dentro do domicílio a gente reflete, vê o outro 
lado, é crescimento. A assistência é 
personalizada. 

O SAD tem capacidade de interferir 
positivamente na assistência 

No domicílio, a gente pode ir muito, além, a 
gente não pode ficar só na história que a gente 
vai fazer um curativo, cria um outro vínculo, 
um outro envolvimento. 

Reconhece no SAD um valor universal – 
aplica-se a várias categorias profissionais e 
pacientes de diferentes níveis sociais e, ao 
mesmo tempo, pode agregar direitos concretos 
à família. 

Você tem que ir sentindo até que ponto é 
possível conversar ou não, o que você pode e o 
que você não pode, mexe muito com o lado 
humano de cada um de nós, a gente se 
apaixona, se envolve e não quer sair mais. 

 

Ordenados os dados, procedemos a análise temática (MINAYO, 1993) dos 

temas identificados nos DSCs, sendo trabalhados em dois conjuntos apresentados 

separadamente, mas que guardam efetivamente estreita articulação teórico-prática. 

Este conjunto, por referência aos dois temas, e que compõem o capítulo relativo à 

análise do material empírico, foram denominados respectivamente:  



 

  

1. Tema 1 - Construindo o SAD: o ontem sedimentando o hoje e projetando 

alternativas assistenciais;  

2. Tema 2 - Revisitando a prática assistencial: a subjetividade como matéria 

prima para a reorganização do processo de trabalho. 

CONSTRUINDO O SAD: o ontem sedimentando o hoje e projetando 
alternativas assistenciais 
 

A estruturação deste tema em análise refere-se ao TEMA 1 - O SAD 

configura-se como um projeto não hegemônico na SMS, ainda em construção, com 

a potência de: interferir positivamente na assistência à saúde, ter reconhecido seu 

valor universal por aplicar-se às várias categorias profissionais e a usuários de 

diferentes níveis sociais, além de possibilitar agregar direitos concretos às famílias. 

A conformação do primeiro DSC nos possibilitou visualizar o processo 

de/em construção do SAD, na Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão Preto, 

entrelaçando um olhar na organização dos serviços públicos de saúde, no hoje, no 

ontem para “projetar alternativas no amanhã”. Quando assumimos a crítica às 

“certezas” da ciência moderna, estamos nos posicionando diante do presente e 

futuro como campos de incertezas. Este pode ser um dos sentidos da crise dos 

paradigmas: quebrar esquemas consagrados de análise, de pensamento, porque o 

mundo apresenta-se como incerto, instável, não controlável, porque passou a 

assumir, ou pelo menos começa a se preocupar com sua subjetividade múltipla. 

Esse movimento caracterizou-se por evidenciar comparações, contrastes 

possibilitando reconhecer avanços e limites nas transformações no setor saúde 



 

  

como aspectos que imobilizam, mas também que apontam potência de mudança 

na relação entre os trabalhadores e destes com os usuários. 

Ao articularmos o DSC–1 com as dimensões conceituais, sobre modelos 

assistenciais, produzidas por MEHRY et al. (1991), podemos compreender o que 

os autores explicitam ao afirmarem que os modelos assistenciais traduzem um 

determinado projeto político, expressando-se por uma dimensão assistencial e 

por uma tecnológica, expressões chaves que compõem o projeto político. 

O movimento de reconhecer / identificar o projeto político da saúde 

significa apreender qual é o conceito de homem, como o conhecimento nos 

permite entendê-lo e defini-lo e como este articula-se à concepção do processo 

saúde-doença na conformação do processo de trabalho em saúde. Esta 

compreensão perpassou, a todo momento, o DSC1, evidenciando o deslocamento 

do olhar da doença para o doente, e ao percorrerem este caminho, é evidenciada a 

preocupação com os processos de subjetivação que estão presentes no usuário, 

considerado um ser de relações, que se expressam em múltiplas facetas, e assim 

tomam saúde doença como um processo de produção social. Neste sentido, o 

objeto de preocupação não é apenas o homem em sua condição anátomo - 

patológica. As enfermeiras vão conformando um discurso que destaca a 

importância do trabalho multiprofissional e de um conhecimento interdisciplinar, 

que exige ações para além de um único saber profissional e para além do setor 

saúde, não descartando neste processo as dimensões sócio, política e ética aí 

presentes. 

No transcorrer do DSC1 estas questões vão sendo desveladas e no 



 

  

depoimento abaixo é possível uma primeira aproximação à apreensão desses 

enunciados.  

O HC naquela época, 1977, fazia visita, não existia rede. Nessa época a gente 
já saía pra fazer curativos de escaras de pacientes acamados do H.C, sempre 
que o caso não era interessante, não seguia, mas ficava em casa, aí quando ia 
dar alta, a enfermeira da unidade de internação solicitava visita domiciliar, 
então solicitou visita e eu ficava sempre de pé atrás, aquele que não tem mais 
jeito, aquele que ninguém quer mais, era mais ou menos assim. DSC-1 

 
Esta fala é reveladora de uma percepção da objetividade do sistema, em que o 

eixo da determinação de uma prática de saúde evidencia o corpo anátomo-

patológico como objeto e fonte do conhecimento do trabalho em saúde. No caso do 

fragmento acima, os fundamentos do funcionamento dos serviços de saúde são 

sustentados por esta concepção, ou seja, quando o usuário já não é mais interessante 

para a finalidade do estabelecimento de saúde55, ele é então “coisificado”, é ação do 

sujeito sobre o objeto. 

O caráter racionalizador do Estado, muitas vezes justificado por mais 

vagas nos hospitais também pode ser apreendido neste relato, quando solicitam a 

assistência domiciliar. O hospital como uma forma de organização dos serviços 

de saúde, caracterizava-se como centro de atendimento já na década de 50, onde 

se fazia mais evidente a lógica hospitalocêntrica importada do modelo 

americano, tendência esta que se aprofunda na década de 70. 

A interpretação da enfermeira do serviço de visita anuncia uma certa 

dicotomia: de um lado, mantém-se como uma ação assistencialista (visão da 

unidade de internação); de outro, mostra-se como um novo recurso, do qual 

                                                           
55 Para os institucionalistas o termo mais adequado seria estabelecimento de saúde, que faz parte de uma grande 
organização, que poderia ser considerada a Secretaria Municipal da Saúde ou o Ministério da Saúde, articulados a 
instituição saúde, enquanto um conjunto de normas e regras estabelecidas socialmente e definem formas de 
comportamento na vida social. Aqui se está optando pela utilização da terminologia serviços de saúde dentro desta lógica. 



 

  

lança-se mão quando o cuidado com o usuário exige uma mudança no sentido da 

responsabilidade.   

ROSEN (1994) nos ajuda a compreender esses olhares ao discutir a ação de 

Fabíola, considerada a primeira enfermeira da era Cristã pertencente a uma 

organização religiosa que cuidava de doentes em casa. Esse cuidado em casa 

aparecia como resultado da influência do cristianismo e das razões humanitárias, em 

relação à assistência à saúde, junto aos pobres e indigentes. 

Podemos perceber, então, que o sentido humanitário associa-se mais ao caráter 

religioso do assistencialismo do que ao sentido dos direitos do homem à vida, à saúde. 

O humano permanece como objeto de intervenção e não como sujeito portador de 

direitos. Mesmo assim, nas manifestações dos trabalhadores de saúde, permanecem 

muitos traços do assistencialismo.  

Essa característica no cuidado com o outro com certeza é revestida de uma 

dimensão subjetiva, construída a partir da dimensão objetiva socialmente constituída.  

Essa preocupação com o outro pode se dar na direção da manutenção da  ordem 

instituída, como se constituir em uma lógica de uma  política publica em defesa da 

cidadania. 

No desenvolvimento da assistência domiciliar nos deparamos muitas vezes com 

situações onde ambas as direções podem ser identificadas. Ao acompanhar o processo 

de implantação e execução do SAD as vertentes apontadas acima para o 

assistencialismo são possíveis de serem reconhecidas.  

O SAD inicia-se na década de noventa, por volta de dez anos do início da 

implantação das medidas propostas pela reforma sanitária brasileira, pela qual pudemos 



 

  

assistir um momento histórico de intensas transformações das organizações do setor 

público de saúde.  

Especialmente em Ribeirão Preto, esse movimento possibilitou com o 

processo de municipalização, um produto, o instituído, implantado de forma 

bastante considerável. A rede básica de saúde, de onze Unidades de Saúde que 

funcionavam em casas populares improvisadas em 1983, passa a contar com 

trinta unidades em 1993. Houve o estabelecimento de níveis distritais; ou seja, 

uma das estratégias adotadas para a implementação do Plano de Saúde do 

Município, em 1989, foi a divisão da cidade em regiões geográficas 

denominadas: Distritos Sanitários de Saúde. Ainda o município vivenciou a 

incorporação de diferentes categorias profissionais no quadro de pessoal da 

Secretaria Municipal de Saúde. (ALMEIDA, 1991; PEREIRA, 1993; MISHIMA, 

1995; PEREIRA, 1996) 

O compromisso com a implantação das diretrizes do Sistema Único de 

Saúde - SUS também são apresentadas como reconhecimento de avanço, 

evidenciando a hierarquização e regionalização do sistema: 

O HC naquela época, 1977, fazia visita, não existia rede, a gente comentava 
lá: “gente que pena, a gente sai daqui pra visitar um bebê que nasceu lá, tão 
longe, se os postos de saúde que tinham e se tivessem cada um fazendo suas 
visitas [...] Tudo isso a gente já discutia e sonhava, então até que alguma 
coisa de bom aconteceu. É maravilhoso o que tem na Prefeitura, perto do 
que tinha há dez, vinte anos atrás, então isso é nota mil. Daquela época que 
não tinha nem unidade básica [...], hoje, você vê que agora o contexto da 
unidade mudou, cada unidade faz isso, então fico feliz, não é aquela coisa 
perdida, cada serviço está centrado, tem o HC fazendo isso, tem as unidades 
fazendo e de repente a gente dentro da própria unidade se cruzando DSC –1 
 

 

 

 



 

  

4.1. Transformando o trabalho: em busca de quê? 

Apesar da valorização das mudanças na direção de um outro modo de 

organizar os serviços públicos de saúde, a maneira como era tomado o objeto das 

ações de saúde ainda se conservava centrado na doença e não no doente, ou seja, 

as forças instituintes que movimentaram essas transformações não irromperam 

em outra forma o objeto de trabalho da instituição saúde, o homem. 

A prática de enfermagem naquele momento histórico, em  meados da década 

de oitenta até o início da década de 90, encontrava-se voltada mais para o controle 

interno das unidades de saúde, conforme revela ALMEIDA (1991). Devemos 

ressaltar que até 1993, não existia, na rede básica do município, uma instância 

formal de gerência no nível local, sendo que a enfermeira era o agente que 

desenvolvia ações de caráter administrativo mais geral das UBSs e muito das ações 

de caráter do controle interno da unidade era desenvolvido por esta profissional. 

(MISHIMA, 1995) 

Essa conformação do trabalho desenvolvido pelas enfermeiras junto às 

unidades da rede básica de saúde, acrescido das transformações que vinham se 

dando na forma de organização dos serviços de saúde do município, das mudanças 

no quadro de morbi-mortalidade por distintas causas externas, da reflexão provocada 

pela produção teórica apresentada por ALMEIDA (1991), sobre o processo de 

trabalho em enfermagem permitiu explicitar a insatisfação da enfermeira acerca do 

seu trabalho e, buscando encontrar brechas para romper com essa situação instituída, 

emerge o SAD. 

[...] porque a gente estava querendo alguma coisa que caracterizasse, mas que 
pudesse tanto trazer um pouco mais de resolutividade, talvez, de enxergar o paciente 



 

  

de uma outra forma, como até mesmo em busca de satisfação. A gente era consumida 
na unidade e não tinha nem retorno profissional, nem satisfação pessoal. E dava a 
impressão que nós não rendíamos, que a coisa não fluía. Então, foi um pouco 
partindo dessa idéia de buscar um serviço que tivesse uma maior qualidade, que 
tivesse um pouco mais a cara da enfermeira. Que trouxesse um pouco mais de 
satisfação. E tudo começou em 93/94, foi nesse pedacinho. DSC- 1 
 

Não só, a partir deste fragmento, mas do conjunto da ordenação do DSC 

foi possível pensarmos no SAD enquanto um dispositivo, e para tal estamos nos 

apoiando em BAREMBLITT (1994, p.151) quando nos traz o conceito de 

dispositivo como sendo “uma montagem ou artifício produtor de inovações que 

gera acontecimentos, atualiza virtualidade e inventa o Novo Radical.” 

CAMPOS (1999, p. 394) encaminha-nos também nesta direção quando, nos 

elucida que esses artifícios são utilizados “ocasiões em que se almejam mudanças, ou 

mesmo reforço de algum comportamento, para intervir na realidade cotidiana dos 

serviços.” 

O fragmento mostra que parte do conjunto das enfermeiras vivenciava 

inquietações que se traduziam em insatisfação com o desenvolvimento da prática 

de enfermagem, essencialmente voltada para o controle interno das unidades, e 

execução de procedimentos de enfermagem auxiliares da consulta médica, 

articulando suas atividades “ao modelo tecnológico de organização do trabalho 

nas Unidades Básicas de Saúde, que é o de assistência médica individual.” 

(ALMEIDA, 1991, p. 233). 

Ao realizar observações sobre o trabalho da enfermeira em três UBSs de 

Ribeirão Preto, esta pesquisadora indica que as ações desenvolvidas por aquelas 

agentes se dão em duas direções: realização de procedimentos de enfermagem 

diretamente com a clientela (tanto de ordem técnica como de triagem) e, a segunda, 

que trata da realização de atividades que envolvem a organização, a coordenação e a 



 

  

articulação não só específicas de enfermagem, mas desta com outros setores da 

unidade de saúde. As atividades relativas à organização, coordenação e articulação 

do trabalho, analisadas pela autora, apontaram que as mesmas eram realizadas no 

sentido de possibilitar os recursos físicos, materiais e humanos para o 

desenvolvimento, principalmente, do trabalho médico. Uma prática, portanto, mais 

voltada para o controle interno das unidades de saúde.  

Esta situação ainda faz parte do cotidiano da rede básica de saúde do 

município e da prática das enfermeiras, ou seja, continua sendo presente no 

momento, percebida quando a enfermeira faz referência do seu trabalho em 

relação ao do auxiliar de enfermagem conforme podemos examinar no 

depoimento abaixo. É importante destacar, contudo, que já se pode evidenciar 

outras perspectivas de trabalho desta agente, ou seja, sua atuação vai para além 

de subsidiar o trabalho médico, numa ação apenas complementar à consulta 

médica individual. De forma embrionária estão presentes procedimentos técnicos 

e assistenciais que apontam na direção de uma ação mais integrativa. 

Normalmente é diferente da gente que está escalada dentro do posto com cinco mil 
atividades [...] eles ninguém conta com o trabalho dele na Unidade se eu fosse sair e 
em visita, eu raramente sairia. DSC-1 
 

Não estamos querendo dizer que deverá ser eliminada a dimensão 

gerencial do processo de trabalho da enfermeira, mas estamos apontando que 

neste fragmento as enfermeiras parecem alertar que não se pode esperar 

comparações tão rígidas entre os trabalhadores da enfermagem quando se tem 

uma divisão técnica de trabalho na enfermagem que encaminha para diferentes 

oportunidades e práticas de trabalho. 



 

  

Outra sinalização possível, é que continuam descontentes com essa divisão do 

trabalho, porém não demonstram uma compreensão acerca das determinações 

presentes nesta prática constituída social e historicamente. Parecem apontar, por outro 

lado, uma visão mais restrita à direção dada pela própria organização interna das 

UBSs, ou por uma determinação legal (externa), por exemplo, o Conselho Regional 

de Enfermagem - COREn. 

Essa nossa percepção se sustenta também no momento em que o discurso 

vai se conformando no sentido de afirmar/reiterar que a visita domiciliar esta sob 

responsabilidade da enfermeira, como outras ações executadas nas UBSs por 

trabalhadores de enfermagem de nível médio. Quando essas agentes afirmam 

“[...] mas é responsabilidade dela o funcionário que ela delegou pra  estar 

fazendo” poderíamos explorar duas vertentes.  

A primeira vertente na perspectiva de se estabelecer no desenvolvimento 

do trabalho uma relação verticalizada, na qual o trabalhador de nível médio é 

considerado objeto, sendo que este pode complementar este papel, estando, 

portanto, bastante comprometidas possibilidades de afastamento/rompimento de 

um processo de trabalho onde se vislumbra a construção de Obras56, indicando 

ainda que não se traz para o processo de trabalho as origens das contradições desta 

prática. 

O exercício do auto governo do trabalhador (sempre presente, apesar das 

tentativas de captura e controle) encaminha a outros desdobramentos que poderão 

acontecer nestas situações/relações como, por exemplo, não comunicar uma dada 

                                                           
56 Estamos utilizando Obra como definido anteriormente na página 12.  



 

  

situação, tomar condutas isoladas e às vezes comprometedoras até para a própria 

enfermeira conforme declarado “mas é responsabilidade dela o funcionário que ela 

delegou pra estar fazendo”. Esta prática e esse tipo de compreensão do processo de 

trabalho encaminha para a fragmentação do trabalho, ao trabalho parcelado, à ação 

de trabalhadores apartados do produto construído e, portanto, com uma tendência 

marcadamente acentuada para a desresponsabilização da ação, impessoalidade nas 

distintas relações que estabelece (com o usuário, ou mesmo com outros 

trabalhadores de saúde) e a um distanciamento do trabalhador quanto a possibilidade 

de sentir as angústias e prazeres de enfrentar os desafios. 

Na outra vertente, essa responsabilidade pode se dar numa relação 

expressa pelo co-pensar, pelo co-trabalhar, na perspectiva de se produzir 

construir coletivamente uma Obra, ampliando a construção para outros agentes, 

por ter a possibilidade de reconhecer os limites da prática de enfermagem (e de 

qualquer outra prática que se desenvolva isoladamente) no processo de trabalho 

em saúde. Enfim, aqui estamos falando de uma relação de trabalho onde essa 

delegação de responsabilidade se dá numa relação sujeito/sujeito. Ou seja, 

enquanto sob a perspectiva fragmentadora estabelece-se uma relação em que um 

subordina o outro, como objeto, nesta, a delegação de responsabilidade permite 

estabelecer-se uma relação sujeito-sujeito. 

Esta segunda vertente pressupõe a necessidade de romper com uma série de 

estereótipos presentes no trabalho em saúde e no trabalho de enfermagem: “o 

supervisor é quem manda, o pessoal de nível médio acata ordens”, “reconhecer 

como saber só o saber da organização formal, portanto institui que o nível 



 

  

universitário sabe mais que o nível médio, o nível médio sabe menos que o 

universitário”; “o supervisor nunca pode expor que não sabe”, “a responsabilidade 

das condutas do trabalhador do nível médio é do supervisor, então o nível médio não 

tem responsabilidade”, para se falar de alguns estereótipos. Estereótipos estes que 

sem dúvida obstruem a apreensão do processo dialético, no desenvolvimento das 

práticas de saúde em geral e da enfermagem, em específico. Neste sentido, este 

processo é tomado/compreendido como dilemático: um que se opõe ao outro 

emperrando a retomada do processo dialético. 

Tais possibilidades de análise impressas explícita e implicitamente no 

discurso das enfermeiras encaminham para uma reflexão acerca do 

desenvolvimento da ação de enfermagem, quer se volte para a relação 

trabalhador-trabalhador quer para a relação trabalhador-usuário, buscando 

compreender a direcionalidade do processo de trabalho, ou seja, a que finalidade 

atende este trabalho? Como é compreendido o problema que se coloca em pauta? 

Com qual conceito de homem (usuário, e também trabalhador) se opera? Que 

valores e princípios são estabelecidos para o desenvolvimento do trabalho 

assistencial? Não há como desvincular o modo de atuar do trabalhador de 

enfermagem, da forma como se compreende a finalidade da assistência prestada 

ao usuário. 

Para caminharmos mais um pouco, no sentido de buscar compreender 

como a enfermeira concilia em seu processo de trabalho as ações do SAD e as 

internas da UBS, olharemos para o que era e para tal recorremos mais uma vez ao 

estudo de ALMEIDA (1991), no qual a pesquisadora identifica que as 



 

  

enfermeiras das UBSs executavam também atividades de ordem técnica, ou seja, 

aquelas desenvolvidas de forma complementar ao ato médico direcionadas à 

doença e não ao doente. Eram aí consideradas aquelas voltadas à comunicação 

com a clientela, sendo apresentadas como tal: a triagem. Em nossa prática 

assistencial na rede básica, foi-se conformando uma compreensão de triagem 

como uma atividade de dar encaminhamento à clientela excedente. À enfermeira 

cabia selecionar os usuários em demanda reprimida, que necessitavam de 

atendimento imediato, encaixando-os na consulta médica do turno em vigência e, 

ainda, direcionando aqueles que teriam condições de serem encaminhados para 

outros serviços de saúde, ou mesmo para agendamento de uma consulta médica 

para outro dia/período na mesma unidade. 

Consideramos a atividade de triagem como uma necessidade para aliviar as 

tensões presentes na unidade de saúde, de forma a dar vazão à demanda reprimida 

para o atendimento médico e, nesse sentido, apresentava-se (e ainda, se apresenta) 

como um foco de conflitos e tensões entre os profissionais dos serviços de saúde e 

entre estes e usuários. É aqui nesta demanda, que é universal nos serviços de saúde, 

principalmente, da rede básica de saúde, que também se pode explorar as 

potencialidades da organização dessa demanda espontânea através de um trabalho 

compartilhado e com co-responsabilidades. Esta nossa afirmação construída pela 

vivência em serviços de saúde da rede básica municipal, também na investigação de 

nosso mestrado, tem correspondência com idéias estereotipadas de outros sujeitos 

circulantes nesses serviços, como foi explicitado pelas agentes participantes desta 

investigação. 



 

  

A partir de cada pedacinho todo mundo tem alguma coisa para contribuir, 
ajudar a construir e isso você pode fazer dentro do posto. Por exemplo: um 
dia fazendo plantão no final de semana, chegou uma senhora que tinha 
esclerose múltipla, há 7 anos, e ela precisava de alguém que acompanhasse 
todo dia, porque ela já não estava tendo mais condições, eu peguei e disse: 
“pode deixar que eu vou falar pro meu chefe o que nós devemos fazer.” Daí 
eu assumi o caso dela. E todos os dias eu ia fazer curativo, ela buscava 
material no posto que eu fui liberando uma vez por semana ou numa 
orientação no domicílio. O paciente que está faltoso tem alguma limitação 
que você acha que não da para ele ficar nessa falta, eu não sei se isso não 
seria meio que controlador, mas muitas vezes até nisso a gente acaba 
fazendo vínculo.. DSC-1 
 

Podemos perceber que nestas ações os usuários não são fichas, como também 

não são um número a mais para se incluir na lista de procedimentos realizados. 

Parece que, são nesses “pequenos” espaços que se pode ir demonstrando e 

percebendo possibilidades de como agir com responsabilidade com os usuários de 

sua área de abrangência. São ações que parecem conter alta positividade na 

demonstração de preocupação com o outro, na importância destinada ao outro, que 

cuidar não se resume nas normas pré-estabelecidas do serviço de saúde e, portanto, 

comprometer-se com outro modo de produzir saúde é enxergar (ir além de ver, é ser 

tocado por aquilo que está se vendo), sentir (no sentido de “passar por dentro”) 

para poder ter um agir transformado na perspectiva de fazer o melhor para prevenir, 

aliviar o sofrimento humano e ainda desenvolver ações direcionadas para a 

promoção da saúde. 

Não estamos aqui falando de um agir responsável por princípio religioso, 

mas entendemos que assumir a responsabilidade é recorrer aos recursos internos 

disponíveis pelo trabalhador – homem (ser genérico) que cuida de outro homem - 

e a todas as tecnologias – leves, leve-duras, duras - disponíveis quer no serviço 

de saúde, quer em outras instâncias fora dos serviços de saúde e ainda ajudar a 

desenvolver / criar outras tecnologias que vão se fazendo necessárias para se 



 

  

produzir saúde. Este compromisso está relacionado a uma dimensão ética 

presente no cotidiano da vida, ou seja, é importante se considerar a necessidade 

de se criar uma cultura e uma ética solidária e responsável que passe pelo 

estabelecimento de princípios e valores “quase universais” que seria para a 

reconstrução da compreensão acerca da cidadania, de responsabilidade, não só 

técnica, mas social. Compartilhamos a idéia trazida por GARRAFA (1995) ao 

discutir a complexidade do mundo contemporâneo com a presença de uma 

grande diversidade e nuanças presentes nas relações da vida em sociedade, onde 

o autor passa a considerar que “É papel da Saúde Pública atuar exatamente, 

dentro da presente diversidade e complexidade, constatada na sociedade 

contemporânea. [...] Nessas oportunidades, o mais prudente é o profissional de 

saúde tratar as situações com as quais se defronte, excepcionalmente ou 

cotidianamente, tendo como base a máxima que ‘cada caso é um caso’ 

"GARRAFA (1995, p. 18 - 19). 

Estamos nos colocando na direção da ética da solidariedade, onde os 

princípios morais da conduta humana estão alicerçados “no ser humano 

enquanto cidadão solidário e a liberdade de todos está sobre o individual”57. 

Nesse sentido, CARVALHO (1996) continua nos apresentando como 

características relacionadas a esta ética: direitos e deveres dos cidadãos 

expandidos; o direito coletivo representando os direitos de cada um, sem 

sobrepor ao de todos; tendência a buscar a felicidade dos outros, através da 

diminuição das desigualdades; garantia de direitos por regras gerais, e ainda o 



 

  

compartilhar como ponto central na luta pela cidadania. Os trabalhadores de 

saúde ao adotarem este eixo ético no processo de produção em saúde estarão 

agindo numa perspectiva de gerar mudanças nos serviços de saúde. 

FRANCO & MEHRY (2001) afirmam que os trabalhadores de saúde 

poderão se constituir em potentes dispositivos de mudanças dos serviços de 

saúde, caso estes estabeleçam uma nova ética entre eles, baseada 

“[...] no reconhecimento que os serviços de saúde são, pela sua natureza, um 
espaço público, e que o trabalho neste lugar deve ser presidido por valores 
humanitários, de solidariedade e reconhecimento de direitos de cidadania em 
torno da assistência à saúde.” (FRANCO & MEHRY, 2001, p. 14) 

 
Cabe ainda ressaltar, que dentre as atividades realizadas pelas enfermeiras, 

ALMEIDA (1991) detecta que foram praticamente inexistentes aquelas que se 

dirigiam à saúde coletiva e a educação sanitária e concluiu que 

"(...) todas as atividades estão voltadas para a consulta médica, enquanto 
atendimento individual; portanto o modelo predominante é o 'Pronto Atendimento' 
em Saúde, centrado na "queixa" dos clientes. [...] as atividades de enfermagem 
voltam-se também para esta ação; são portanto atividades auxiliares da consulta 
médica." (grifo nosso) (ALMEIDA, 1991, p. 253) 
 

Este estudo nos possibilitou apreender como a prática de enfermagem é 

estruturada, neste momento histórico, pelos atos e saberes médicos, sendo 

reforçada e reforçando a lógica do modelo hegemônico de atenção, ou seja, as 

diversas linhas que compõem a instituição saúde se cruzam e funcionam 

simultaneamente. 

ALMEIDA (1991) em sua investigação vai nos apresentando e discutindo 

a prática de enfermagem nos estabelecimentos pesquisados de saúde da rede 

básica municipal, em um espaço/tempo determinado, possibilitando-nos assim 

apreender o processo de captura do trabalho vivo pelo trabalho morto (MEHRY, 

                                                                                                                                                                          
57 Essas são as palavras proferidas pelo professor Gilson Carvalho em Conferência realizada em maio de 1996, por 



 

  

1997). Conceitos estes sustentados pela abordagem marxista evidenciando que o 

trabalhador detém um certo saber fazer, uma vez que mesmo levando-se em 

conta que este saber fazer se dá em processo, num “se dando”, sempre haverá 

parcela de trabalho vivo capturado, ou seja, de trabalho morto e que define o 

universo tecnológico daquele trabalhador de saúde (quer seja médico, quer seja 

enfermeiro, ou outro profissional qualquer). De outro lado, este 

“constrangimento” também se apresenta nos espaços específicos onde este 

trabalho está inserido. Ou seja, na medida em que se estabelece padrões de 

funcionamento de serviço, rotinas, normas, protocolos há um movimento de 

captura do trabalho vivo pelo trabalho morto, captura esta que se dá mais 

intensamente em função da maior ou menor flexibilidade do modo de operar o 

processo de trabalho.58  

Neste sentido, as normas, as rotinas pré-estabelecidas, portanto, um saber 

estruturado compunha o conjunto das tecnologias utilizadas, no momento analisado 

por ALMEIDA (1991), para dar vazão a queixa imediata daquele que procurasse a 

unidade de saúde, quer providenciando o atendimento médico como também outros 

procedimentos imediatos decorrentes deste ato, de modo a evitar que os gerentes e/ou 

trabalhadores das UBSs e simultaneamente a SMS fossem questionados, 

principalmente pela mídia. 

Ao mesmo tempo, em que a captura do trabalho vivo ganha visibilidade, 

passam também a existir possibilidades de quebras nos processos instituídos no 

cotidiano, e essa possibilidade se apresenta quando se desponta um olhar ético-

                                                                                                                                                                          
ocasião da realização da 4º Conferência Municipal de Saúde de Ribeirão Preto. 



 

  

político em relação aquilo que está sendo produzido, pelo modo de trabalhar 

segundo saberes e interesses, e o cumprimento da finalidade institucional, para que 

esta não se torne apenas um compromisso ilocucionário (só ato de fala). É nesse 

emaranhado que surgem as brechas na perspectiva de criação. A partir do 

pedacinho, todo mundo tem alguma coisa para contribuir, ajudar a construir e isto 

você pode  fazer dentro do posto. DSC1 

A cristalização de rotinas, de comportamentos repetidos, como parte de uma 

prática instituída, fragmentada, pode aparecer sob a forma de falsos questionamentos. 

Nestes as perguntas são muito mais a reafirmação de práticas nem sempre 

representativas de um forte compromisso do profissional com o usuário ou mesmo o 

medo de alteração no usual, costumeiro, uma espécie de instituído que se fecha à 

mudança. 

[...] você ia se quisesse, você fazia o que queria [...].Tinha um paciente com 
traqueostomia, eu pedi um aspirador e a chefia falou: “você vai levar esse 
aspirador lá? Mas você vai fazer lá? Você é louca! Manda pro H.C, lá troca 
tudo.” DSC – 1 
 

A ilustração deste fragmento do discurso nos possibilita sentir num primeiro 

momento, desconforto, para não falar indignação, mas depois olhando com outras 

lentes é possível identificar: o medo que o novo gera. Retomar que o instituído não 

tem dimensão maniqueísta conforme nos alerta (BAREMBLITT,1994, p. 33) 

“porque o os instituídos não seriam úteis, não seriam funcionais se não estivessem 

permanentemente abertos à potência instituinte”, e o “instituinte careceria 

completamente de sentido se não se plasmasse, se não se materializasse nos 

instituídos.” 

                                                                                                                                                                          
58 Ver com mais detalhes MERHY, E.E. et al. (1997) Em busca do tempo perdido: a micropolítica do trabalho vivo em 
saúde. p. 71-112  



 

  

Ainda em outra dimensão podemos entender que o projeto político da 

SMS-RP, naquele momento não tinha compromisso com uma rede básica 

resolutiva, que se responsabilizasse pelos usuários de sua área de abrangência, 

mas com uma sistematização do fluxo de usuários iluminada pela lógica 

hospitalocêntrica. Poderíamos lançar outras questões: não poderia ser um projeto 

político que se voltasse para a ampliação do acesso? Caso fosse nessa direção, 

isto não seria importante? Questões que poderiam encaminhar em uma direção 

mais ampliada que a questão inicial colocada da estreiteza de compromisso em se 

possibilitar uma rede básica resolutiva, mas aí temos a questão que o SUS não 

tem preocupação estrita a com construção de um projeto assentado apenas na 

premissa do acesso, mas a conformação de uma proposta de assistência integral, 

humana e resolutiva. 

Isto agregado a outros fatores de angústia foram se tensionando fazendo 

aumentar cada vez mais o compromisso, num determinado grupo de trabalhadores, 

em contribuir para reconstruir um outro modo de agir na saúde. A medida em que um 

grupo vai se constituindo como sujeito para a mobilização de forças para mudança, a 

angústia se transforma em energia mobilizadora entre os que passam a defender idéias 

e práticas que se constitui em um outro projeto político assistencial. Isto pode 

contribuir para a mudança de modelo assistencial onde os trabalhadores possam ser 

sujeitos da ação – grupos sujeito e não assujeitado ao poder instituído.  

Mas é interessante perceber que o poder instituído atualiza constantemente a 

sua força nos sujeitos em interação. Mantém-se nas práticas resistentes às mudanças: 

você vai levar este aspirador lá? Mas você vai fazer lá? Você é louca!  Por outro lado 



 

  

é neste emaranhado de relação que a polarização manutenção/resistência pode ser 

percebida, na medida em que, como parte de outra força enunciada, já se vê a 

possibilidade de fazer de outro jeito, de vivenciar-se o instituinte, buscando saídas e 

iniciando-se o processo de elaboração da proposta do SAD. 

 

4.2. Manifestando o desejo: buscando um trabalho “menos penoso” na 

construção do SAD  

Quando passa a existir a preocupação com o jeito “de trabalhar” que 

pudesse tanto trazer um pouco mais de resolutividade, talvez, de enxergar o 

paciente de uma outra forma, como até mesmo em busca de satisfação, podemos 

arriscar uma afirmação que o problema que é tomado como objeto de trabalho na 

saúde vai se direcionando para uma relação serviço de saúde / usuário mais 

humanizada, no sentido de ampliar o compromisso, ir além de atender somente com 

os saberes estruturados, a queixa do paciente e incorporar no conceito de trabalho 

em saúde a produção de bens-relações, e nesta perspectiva é olhar para o homem – 

objeto do trabalho em saúde com outra lente. 

Tem-se também a expressão/manifestação de desejo. Desejo é algo 

inseparável das produções “é uma força que tende criar o novo, [...], é uma força 

de invenção.” (BAREMBLITT, 1994, p. 49). O querer buscar resolutividade, 

enxergar o paciente de outra forma, ter retorno pessoal, buscar satisfação, fugir da 

sensação de imobilismo [a coisa não fluia] configuram uma certa desorganização 

numa dada situação e ao se querer mudar revelam uma outra forma de querer viver 

no trabalho, demonstrando assim o desejo como parte de uma subjetividade 



 

  

sempre presente no ser humano, embora possa estar aprisionado na ”objetividade” 

de um trabalho rotineiro. 

“[...] eu proporia denominar desejo, a todas as formas de vontade de viver, de 
vontade de criar, de vontade de amar, de vontade de inventar uma outra sociedade, 
outra percepção do mundo, outros sistemas e valores [...]” GUATTARI & ROLNIK 
(1996, p. 215) 
   

Este novo é sonhado como produção de prazer no trabalhado, este prazer é  

considerado fundamental  para motivar/alimentar o trabalhador a enfrentar os 

processos de idas e vindas, dos dissabores, das glórias que são inerentes a um 

processo de produção que não se limite aos resultados finais. O aparente caos 

revela-se como um novo contexto de mudança, em que um grupo de trabalhadores 

caminha em direção a um compromisso com o afastamento do instituído, 

compondo um conjunto de passos na concepção do SAD. 

Devemos reconhecer que o começo desse projeto não se deu no momento 

em que se parou e se começou a sistematizar algumas ações, mas ele foi sendo 

gestado a partir daquelas práticas isoladas, pontuais, propriamente individuais, 

sendo que essas iniciativas abriram precedentes numa organização fechada, 

engessada de assistência, trazendo à tona possibilidades, para enfrentar desafios. 

 Eu falei: “gente, mas ele está a dois quarteirões aqui do posto, nós não 
vamos fazer nada?” Aquilo incomodou, eu fui fiz a troca, aí um funcionário 
começou a ir também, nem tinha SAD. DSC- 1 
 

Buscando identificar os caminhos, os instrumentos enquanto saberes e 

fazeres, os trabalhadores, as possibilidades de intervenções, os interesses sociais 

empreendidos pelos sujeitos que pensaram o SAD, como uma alternativa na 

elaboração do projeto político expresso no modelo tecno-assistencial, o SAD tem 

no depoimento abaixo alguns desses componentes. 



 

  

Eu fui convidada a fazer parte do grupo que estava montando aquele projeto 
do SAD, esse convite foi extenso a mais pessoas da Unidade [...] e ai, até pela 
disponibilidade das viaturas, ficou o período da tarde para as visitas ... Tinha 
unidades que existia o serviço, mas tinham outras que não, [...] no começo e 
chamei outras pessoas do meu período de trabalho pra estar realizando junto, 
porque era uma população que a gente viu que tinha necessidade. DSC-1 
 

Uma das estratégias utilizadas para iniciar o projeto foi a tentativa de 

envolver outros agentes, convidando-os para construir esse projeto. Alguns eram 

os que atuavam nos serviços de saúde com afinidade, outros aderirem pelo fato 

de horário de condução (transporte) ser seu horário de trabalho.  

Aqui cabe trazer o fragmento de fala de um dos sujeitos participantes da 

elaboração do projeto, com representação no nível central. 

Então nós, o grupo que tinha feito o projeto se reuniu, discutiu e chegamos à 
conclusão de que seria interessante nós começarmos devagar, timidamente 
unidade por unidade, a fazer uma discussão ampla com todos os 
profissionais possíveis de participar” e que agora nós precisaríamos tá 
discutindo com essas equipes, de cada posto, para tá tirando pessoas que 
pudessem tá assumindo mais de frente esse serviço, a coordenação sempre à 
cargo do enfermeiro e os profissionais de nível médio que mais gostassem, se 
interessassem e tal, começar por eles para depois a gente ir ampliando esta 
discussão e ter a possibilidade realmente de todas as pessoas da unidade, de 
todos os profissionais de enfermagem da unidade estarem podendo 
participar. NC 
 

Associando esse depoimento ao fragmento do DSC–1 evidenciamos, ainda 

que timidamente, a iniciativa de desenvolvimento de um processo coletivo onde 

se buscou incluir na construção do projeto outros sujeitos, de outros espaços e de 

outros tempos. Ainda sem tanta elaboração pode-se evidenciar uma valorização 

em ouvir, ou mais que isto, o escutar esses trabalhadores. Escutar porque pode ter 

também a intenção de incorporar outras questões levantadas por e desses outros 

sujeitos e não estar apenas tentando buscar obediência e docilidade.  

O que partiu de iniciativas “individuais”, isoladas, pontuais, começa a 

tomar corpo de algo mais consistente, porque passa a fazer parte de um 

movimento de participação/inclusão mais abrangente. 



 

  

Neste processo, pelas suas peculiaridades nos leva a buscar explorar as 

possibilidades existentes no processo de participação/inclusão conforme é 

possível visualizar no fragmento do DSC1 acima.  

Considerando-se que a fala ao mesmo tempo mostra e esconde elementos 

das políticas sociais, estamos aqui diante de duas possibilidades de leitura. De 

um lado abre-se a possibilidade de pensar que a participação pode traduzir o 

desejo, a vontade dos trabalhadores na construção coletiva de um projeto, onde 

eles se sintam co-responsáveis da produção. Por outro lado, pode se apresentar 

como a possibilidade de submetê-los e não emancipá-los, e, neste sentido, 

chamar para participar significa estar na condição de explorar o trabalho vivo e 

construir mecanismos de capturá-lo. Em qualquer uma destas possibilidades, 

certamente, se terá que lidar com os conflitos inerentes ao processo de trabalho, 

contudo, na segunda possibilidade os conflitos não se manifestam de maneira 

explícita, mas através de outras manifestações tais como: absenteísmo, 

deliberações arbitrárias, alcoolismo, manifestações de sinais e sintomas de 

doenças. (BAREMBLITT, 1994, p. 91). 

Um outro saber que se anuncia nesse processo é a valorização das 

emoções, e os profissionais de nível médio que mais gostassem, se interessassem 

e tal, começar por eles, por isso o grifo nosso para destacar a importância da 

dimensão subjetiva como imanente ao processo de produção. Esse grupo, 

portanto, de forma consciente ou não trouxe na bagagem também a consideração 

do outro para a produção de um outro agir na saúde. Essa diretriz é tratada por 

(CAMPOS, 2000, p 133) como uma “alternativa de articular a vocação interna 



 

  

de cada um com demandas e necessidades de outros, o que seria materializado 

em Obras: um modo de trabalhar, um produto com a marca e o estilo dos que os 

produziram”. 

Nenhum caminho garante que o “ideal” aconteça, não há (e nem poderia 

haver) controle absoluto dos sujeitos sobre as coisas/fenômenos, assim como as 

coisas/fenômenos não controlam de modo absoluto os sujeitos. Desta forma, 

podemos perceber, que mesmo tendo sido decidido pelo caminho de uma 

implantação gradativa, ou tímida como foi expresso no depoimento do 

representante do nível central, por mais que o projeto tenha tentado ser 

compartilhado pelos trabalhadores das unidades por onde se iniciava, foi 

explicitado que não se sabia por que o SAD não acontecia em determinada 

unidade. O espaço, o tempo, o momento de cada um, de cada grupo de 

trabalhadores pode facilitar ou dificultar ouvir/escutar, estar presente/ausente 

para conciliar ou não demandas internas com externas dos trabalhadores.  

Por falar em demandas internas: desejos, vocação que ao longo tempo  vão 

se tornando cada vez mais claras e visíveis, esses instrumento enquanto força que 

movimenta barreiras, obstáculos presentes no processo de implantação do SAD, 

que em determinados tempos/espaços são intransponíveis. Nós começamos a 

fazer lá meio que na raça, não tinha viatura.  DSC-1 

[...] o gerente naquele dia ajeitava a agenda, em algumas unidades nós 
tivemos a participação de todo mundo, inclusive do faxineiro, do porteiro, 
dos médicos, dos dentistas, todo mundo participou. Essas reuniões, até é 
muito interessante tinha unidades que não tinha nem lugar para a gente 
ficar, a gente fazia dentro do almoxarifado, fazia no estacionamento, fazia 
onde desse. NC 
 



 

  

Reorganizar a agenda para promover uma discussão coletiva de um 

projeto de trabalho é uma ação de parceria, de começar a pensar em outra forma 

de gerenciar, principalmente, numa organização onde se trabalha sob a lógica, do 

controle da produção numérica, do aprisionamento do desejo, do saber 

estruturado. 

Fazer reuniões onde “desse”, onde houvesse espaço físico disponível 

(almoxarifado, estacionamento) e “começar na raça, sem viatura”, são 

demonstrações que em determinadas situações deixaram de ser obstáculo 

levando-nos a evidenciar a possibilidade de transformação. A “luta” do 

instituinte com o instituído, o acreditar no novo, fazendo parte da rede de 

instrumentos enquanto saberes e fazeres para trilhar um outro caminho, 

afastando-se do não reconhecimento profissional como representa a fala: A gente 

era consumido na unidade e não tinha nem retorno profissional, nem satisfação 

pessoal . DSC-1 

A estratégia de compartilhar, de discutir com o conjunto de trabalhadores 

das unidades de saúde parece ter ampliado a possibilidade de agregar mais 

adeptos que até então não tinham, ou pelo menos, não evidenciavam nenhuma 

afinidade, vontade ou interesse por algo diferente. Voltamos a lembrar que aqui 

também vamos encontrar aqueles que se apresentaram com uma certa resistência 

à mudança, permanecendo no movimento de reprodução, no instituído.  

Sem poder garantir, mas olhando para o fragmento: “[...] o gerente naquele 

dia ajeitava a agenda, em algumas unidades nós tivemos a participação de todo 

mundo, inclusive do faxineiro, do porteiro, dos médicos, dos dentistas, todo 



 

  

mundo participou. NC”, podemos dizer que, uma das possibilidades de 

(re)construção do trabalho em saúde, seria lançar mão de instrumentos no 

processo da gestão do trabalho que horizontalize um pouco mais as relações entre 

os trabalhadores dos diversos níveis hierárquicos, atuando na direção de um 

gerenciar que produza bens e serviços necessários aos usuários, mas que ao 

mesmo tempo, possibilite aos trabalhadores se sentirem construtores daquilo que 

produzem, e não apenas produtores de ações remuneradas de modo a manter sua 

subsistência. 

Por outro lado existiam unidades em que a enfermeira dizia: 

“O SAD caiu no meu colo, nunca deu para assumir o SAD [...], a tarde 

sempre foi um técnico de enfermagem ou um auxiliar que saia”[...] Também 

tinha unidade assim, alguém tinha quer ir, a viatura era à tarde não tinha 

nada contra, não teve resistência nenhuma, continuou porque gostou, tenham 

mais duas ou três pessoas, auxiliares, técnicos que gostavam, que tinham 

afinidade. Algumas fizeram por um determinado período de tempo, e hoje se 

tem na unidade uma pessoa que sai, na ausência e se precisar de alguma 

outra pessoas pra fazer também há disponibilidade, com certeza não 

contaria com duas ou três do restante [...] DSC-1 

 

Abrir espaços de discussão, na perspectiva de trabalho de construção de 

espaços coletivos, significa caminhar no sentido de reconhecer a necessidade de 

focalizar o trabalho em um dos seus tópicos, porém os fatores subjacentes a esse 

tópico, e, principalmente, os fatores humanos também são primordiais, e este 

alerta BLEGER (1989) é quem nos faz, inclusive ressalta o autor que esta direção 

se opõe “à velha ilusão tão difundida, de que uma tarefa é melhor realizada 



 

  

quando excluídos os chamados fatores subjetivos e ela é considerada apenas 

‘objetivamente’.” (BLEGER, 1989, p. 55). Nesta perspectiva o depoimento 

abaixo nos permite identificar conteúdos para se pensar como esses fatores 

aparecem, pelo menos, quando se aproxima de um outro modo de trabalhar: 

“[...] e a discussão foi muito interessante porque quando nós dissemos que a 
primeira pergunta que nós fazíamos era: “e ai o que vocês entendem por 
assistência domiciliar? Alguém aqui tem alguma experiência e tal?” Então, 
alguém ia contando timidamente que tinha feito aqui, ali ou acolá ou em 
outro serviço né, ou que tinha feito por conta própria dentro da própria 
secretaria e a grande maioria achou que era uma coisa realmente 
importante, mas nós tivemos também muitas pessoas, quando nós colocamos: 
“agora o serviço era institucionalizado [..} mais isso nós até já fazemos, é 
até bom, porque possivelmente vão colocar viatura e tudo, vai facilitar pra 
gente. Mas a grande parte dos profissionais, a primeira pergunta que vinha 
era a seguinte: “vai ganhar mais?”, “porque se não for ganhar mais (riso) 
não me interessa”. DSC –1  
 

Consideramos muito saudável a pergunta vinda dos trabalhadores 

querendo saber sobre a remuneração “a mais”, demonstrando com isso que o 

espaço coletivo para discussão do SAD transcorria com caráter mais acolhedor 

em receber as expressões da subjetividade do trabalhador ou pelo menos não 

cerceando a possibilidade de expressões contrárias ou condicionantes. Assim, 

veio à tona a pauta da remuneração. É bom lembrar que os homens portam 

diferentes interesses, tem objetivos próprios, anseios diversos, enfim, não é 

possível querer naturalizar as diferenças ou igualdades. 

Para esses sujeitos, o trabalho nesse espaço/tempo apresentava, nesse 

momento, um significado mais forte, um meio de conseguir assegurar bens 

materiais, inclusive podendo também significar que esse salário várias pessoas 

dependem dele para viver. 



 

  

Nesse sentido (CAMPOS 2000, p. 128), ao tratar da tese defendida pelo 

Método da Roda59 também recomenda não ignorar esse tipo de manifestação 

“vai` ganhar mais?”, “porque se não for ganhar mais (riso) não me interessa.” 

“A tese defendida pelo Método da Roda é a de que ainda havendo conflito entre a 
lógica da produção de valores de uso (necessidades sociais, a saúde, por exemplo) e 
os interesses particulares dos agentes e das instituições, seria legítimo considera-
los todos como objetivos, em tese, legítimos e, portanto, dignos de serem 
considerados e administrados. A solução para tal tipo de conflito não estaria em 
ignora-lo ou em esmaga-lo puro e simples do segundo elemento da equação.” 
(CAMPOS, 2000, p. 128) 
  

Afirma ser legítimo considerar também como objetivos, os interesses 

particulares dos agentes além daqueles das instituições, uma vez que há de se 

pensar que toda organização sempre cumprirá um duplo movimento: a produção 

de valores de uso60, de modo a atender necessidades colocadas pelos usuários, ou 

seja, produzir bens/serviços que atendam às demandas dos usuários. E nesse 

sentido, a organização ao produzir valores de uso também se reproduz à medida 

em que atende às finalidades que são dela esperadas. Por outro lado, a 

organização também encaminha para a produção do trabalhador, produção não 

só no sentido deste poder se produzir enquanto sujeito do processo, mas 

igualmente de se produzir enquanto ser de necessidades que as apresenta 

expressas na sua manutenção e sobrevivência. 

Esta questão, sem dúvida, não pode ser desprezada ou tratada como um 

aspecto de menor importância, uma vez que o envolvimento e motivação pelo 

trabalho apresentam uma dimensão que passa pela real possibilidade de 

                                                           
59 Método da Roda – este método foi elaborada pelo Professor Gastão Wagner de Souza Campos que tem por 
conceito central analisar e co-gerir instituições, devendo ser entendido em sua dupla finalidade: produzir bens e 
serviços necessários para o público, mas também cuidar da constituição do Sujeito e do Coletivo. Faz uma crítica à 
racionalidade gerencial hegemônica. A produção detalhada deste Método encontra-se em CAMPOS, W.G.S (2000)  
60 Valor de Uso - O resultado de um trabalho são produtos, que podem assumir forma de bens ou serviços. No sistema 
capitalista, pela teoria Marxista, esses produtos carregam o valor de troca e o valor de uso. O valor de uso representa a 



 

  

reprodução do trabalhador. Além desta questão outro aspecto bastante importante 

e pertinente a esta discussão é trazida por CAMPOS (2000, p. 131–141) 

discutindo a polaridade entre trabalho penoso e trabalho prazeroso, pólos 

explicitados aqui, ainda nos contempla na direção do objeto de trabalho e do 

objeto de investimento, conceituando o segundo: “Como na psicanálise, o 

conceito de Objeto não se refere à objetividade, mas a entes ou fenômenos sobre 

os quais o Sujeito ou o Coletivo Organizado conseguem investir afetos.” 

(CAMPOS, 2000, p. 235) 

Assim quando passa a existir aproximação entre esses objetos – de trabalho e de 

investimento – há maior chance de se diminuir o atuar mecanizado do trabalhador, do 

agir burocratizado, alicerçando sua ação não somente em saberes estruturados, ou seja, 

ocorrendo maior grau de superposição entre o “objeto, o objetivo, e o método de 

trabalho e os objetos de investimentos dos Sujeitos trabalhadores” (CAMPOS, 2000, p. 

138) há possibilidade de se ter ampliado a noção de produto. Dito de outra forma, todas 

as atividades, esforços empenhados no transcorrer de toda produção terão a grande 

potência de passarem a ser consideradas, no nosso caso específico, o cuidado no 

domicílio possibilitando aos trabalhadores sentir o outro pólo, o da emoção, no sentido 

da valorização, do prazer e das perspectivas para se enfrentar os desafios e tentar 

modificá-los. 

Por outro lado existia unidade em que a enfermeira dizia: “o SAD caiu no 
meu colo, nunca deu para assumir o SAD [...], a tarde sempre foi um técnico 
de enfermagem ou um auxiliar que saia.”[...]. Também tinha unidade assim, 
alguém tinha quer ir, a viatura era à tarde, a enfermeira da tarde não tinha 
nada contra, não teve resistência nenhuma, continuou porque gostou, tinham 
mais duas ou três pessoas, auxiliares, técnicos que gostavam, que tinham 
afinidade. Algumas fizeram por um determinado período de tempo, e hoje se 

                                                                                                                                                                          
utilidade daquele produto resultante do trabalho e expressa sua utilidade permitindo seu consumo. Enquanto que o 
valor de troca é circulação do produto no mercado. 



 

  

tem na unidade uma pessoa que sai, na ausência e se precisar de alguma 
outra pessoa pra fazer também há disponibilidade, com certeza não contaria 
com duas ou três do restante [...].DSC–1 
 

O antigo, o habitual não precisa necessariamente ser destruído, pode (em 

muitos casos deve) ser (re) construído, buscando um movimento de inclusão do 

conjunto dos trabalhadores, de se escutar os agentes que cuidam de gente, de 

valorizar sua experiência, suas vivências e retomá-las numa outra articulação do 

trabalho. Nesta direção trazemos o saberes que operam nosso “jeito” de cuidar, 

não devem ser negados, ou seja, caminhar em outra direção para cuidar do outro 

não significa romper com o saber biológico, epidemiológico, mas sim, não tê-los 

como a única mão, o único olhar, o único pensar. Ao se comprometer com a 

implantação do SAD esses saberes também são alicerces do processo. 

Não existia esse serviço na minha unidade que hoje tem de materno infantil. 
Era mais uma coisa individual, voltada para paciente e, depois nós tivemos 
também uma fase que era paciente jovem acamado, tetraplégico, baleado, 
esfaqueado, que a gente não tinha fácil acesso. Era muito difícil chegar na 
Unidade porque tinha que chamar a ambulância, ai ele passava a tarde no 
corredor e a gente poderia estar fazendo esse serviço. Eu entendia que 
aquilo fazia parte do nosso serviço, então foi por onde nós começamos. 
DSC-1 
 

 

4.3. Definindo os caminhos: olhando para os problemas de saúde dos usuários 

A situação epidemiológica: idoso, acamado, paciente crônico, que 

mobiliza os agentes a justificarem a incorporação do SAD, caracterizam grupos 

específicos os quais também tem sido bastante referenciado nos estudos de 

assistência domiciliar. A situação do paciente jovem acamado, tetraplégico, 

baleado, esfaqueado já faz parte de um quadro epidemiológico mais recente, da 

violência produzida e produtora na sociedade atual. 



 

  

O que mobiliza os trabalhadores da unidade também é o fato de parte dessa 

população ter dificuldade de acesso físico até a unidade, visto que o serviço 

municipal de transporte de paciente, conhecido como “remoção” era (e é) bastante 

precário, demorando horas para atender o chamado, quer para levar o usuário de 

casa para o serviço de saúde, quer o trajeto inverso. Esse tipo de necessidade em 

outros momentos não apareceu como indicador para se estabelecer o serviço de 

assistência domiciliar.  

Por esses usuários serem tomados como objeto de preocupação, não apenas 

na sua condição anátomo-patológica, mas também na sua condição social pode-se 

estar se conformando um indicador do compromisso, dos interesses empreendidos 

pelos sujeitos que se envolveram com o SAD. Compromisso também com aqueles 

que foram e são marginalizados, que não estão dentro das forças produtivas do 

nosso modo de produção, que na maioria das vezes recebem e incorporam o estatuto 

de incômodo.  

Esta decisão pode nos indicar a possibilidade de estar sendo elaborada uma 

noção de homem para além da concepção de força de trabalho, nos levando a pensar 

que ao ser este grupo incluído entre os usuários que necessitam de cuidados, pode 

estar em movimento um processo de responsabilização da saúde dos usuários das 

respectivas áreas de abrangência. Desejo? Constatação? Ação “abafadora” de 

conflitos sociais? Talvez um pouco das três possibilidades. Contudo, é preciso que 

se olhe para a situação que majoritariamente, se faz presente, na forma de se 

organizar os serviços de saúde, que permite que os trabalhadores de saúde 

permaneçam numa atitude passiva de aguardar aqueles que buscam por algum 



 

  

motivo, os serviços e a esses, oferta-se um cardápio daquilo que se pode oferecer e 

não do que se apresenta socialmente como necessidade a ser satisfeita. Neste 

sentido, demonstrações de preocupação, “indícios” de compromisso podem estar se 

configurando como pistas de mudanças. 

A preocupação de não focalizar o SAD em torno de uma população alvo, é 

revelada na elaboração do projeto quando se estabelece entre os quatro grupos da 

população alvo “Outros casos considerados prioritários pelos diferentes 

programas da Unidade de Saúde e/ou instituições da comunidade.” 

(SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE RIBEIRÃO PRETO, s/d), 

abrindo um campo a outras demandas de diversas naturezas, afastando o 

direcionamento deste serviço exclusivamente para o cuidado de usuários crônicos 

e “às pessoas incapazes de se locomoverem””, conforme previa o projeto de lei 

municipal Nº 723/95, transformado em lei sob o nº 7.028, em 06 de março de 

1995. ( RIBEIRÃO PRETO, 1995) 

O atendimento à mãe e à criança o qual foi alvo de outras formas de 

sistematizar o atendimento nas organizações de saúde, historicamente vem se 

revestindo de um caráter de detecção precoce dos problemas com a criança, ao 

invés de reforçar e controlar as orientações/ordens médicas e sanitárias, 

principalmente à prática do aleitamento materno e normas de higiene para a criança. 

O DSC-1 revela que naquele momento não existia esse serviço na minha unidade 

que hoje tem de materno infantil.. Vale ressaltar que SAD desenvolve suas ações de 

forma articulada aos diversos programas existentes na SMS-RP, confirmado pelo 

previsto na divisão da população alvo em quatro grupos, e particularmente em 



 

  

relação ao atendimento à mãe e ao recém-nascido adota-se a postura direcionada 

pelo eixo de entender a mulher enquanto um ser inserido dentro de um contexto 

social, estabelecendo diferentes relações com a maternidade e especificamente com 

a prática do aleitamento materno, conformando modos diferentes de se lidar com as 

questões inerentes a esse momento e sendo conformada também por essas 

diferenças (PEREIRA, 1996).  

ALMEIDA (1991) nos relata ser a visita domiciliária na SMS-RP uma 

ação de caráter eventual, de urgência, principalmente para aqueles faltosos do 

esquema de vacinação anti-rábica, de tuberculose, MH, ou seja, de agravos de 

interesse da Saúde Pública, afirmação esta que se coloca ao encontro do eixo 

orientador utilizado nas “antigas” visitas domiciliares. Com o SAD vem se 

diferenciando essa ação, pode acontecer com dificuldade, de forma tímida, mas já 

não sendo apenas em caráter eventual neste momento. 

Tomar como foco do cuidado o grupo materno–infantil, os jovens 

acamados, os idosos e os pacientes crônicos é buscar um movimento de 

identificar os distintos grupos populacionais que compõem a população da área 

de abrangência de cada unidade de saúde, já ampliando o foco de ação em 

relação a momentos anteriores. Contudo, é importante que se analise que estas 

ações carregam algo instituído como se só estes grupos pudessem utilizar ou 

recorrer ao SAD. Muitas vezes, é esta imagem que fica, é esse registro que deixa 

a marca para aqueles que transitam pelos serviços de saúde necessitando de 

cuidados no domicílio, e deixam de recorrer à assistência domiciliar, recurso de 

saúde que poderia ser aplicado em diversas e distintas situações.  



 

  

Precisamos estar atentos e tomar cuidado, porque muitas vezes trocamos a 

embalagem e mantemos o conteúdo, ou seja, podemos apenas mudar o nome de 

visita domiciliária para SAD, mas permanecendo a atuar de modo focalizado, 

fragmentado sem maior articulação com o cuidado para a família. Também 

podemos estar tentando mudar o conteúdo e por não alterarmos a embalagem, o 

novo pode ser confundido. 

4.4. O projeto político: focando a produção de subjetividades no domicílio? 

possibilitando a visibilidade do trabalho da enfermagem?  

Voltando para a identificação dos instrumentos e interesses que 

configuram um dado projeto político, o SAD se apresenta com intencionalidade 

de atuar dentro do princípio da universalidade do SUS. 

Temos até aqui, mesmo que de forma incipiente, apontamentos de uma 

das direcionalidades das políticas de saúde do grupo envolvido com a 

implantação do SAD frente ao cenário que está presente, o qual se constitui de 

outros projetos em disputas.  

A SMS-RP realizou grandes investimentos nos últimos 10 anos, quer na área 

de construção e ampliação da rede física, quer no provimento de recursos materiais, 

quer na ampliação e diversificação do quadro de pessoal e, mais tarde, na 

informatização geral da rede básica de serviços de saúde, institucionalização da 

gerência das UBSs, em Programas de Saúde onde os dados epidemiológicos 

indicaram e sustentaram a implantação, ou seja, a utilização de um critério técnico 

para colaborar na tomada de decisão. Todo este “investimento” gerou, certamente, a 

mobilização de recursos, sendo que o custo da implantação e manutenção destas 



 

  

transformações não foi obstáculo ou sinal para vacilar na tomada de decisão tanto da 

legalização como de ações para legitimá-los.  

Temos como exemplo a implantação do Serviço de Atendimento Médico 

de Urgência no município no final de 1995, com significativa expansão em 1997. 

Mas, se por um lado temos tais avanços, por outro lado identificamos as 

carências básicas vividas por aqueles que realizam cotidianamente o SAD. 

FORTUNA (1999, p. 1) nos apresenta uma imagem dos espaços de 

trabalho em saúde assemelhando-os a “uma teia de múltiplos fios em direções 

antagônicas e convergentes que possibilitam a emergência e satisfação de 

necessidades de sujeitos, de bens-relações”. Imagem esta, muito bem elaborada 

para nos apropriarmos e ilustrarmos um dos possíveis eixos do processo de 

implantação do SAD na SMS de Ribeirão Preto, permitindo enxergar que, talvez 

internamente, o SAD esteja com poucos fios em convergência, mas com certeza 

há muitos outros fios convergindo entre aqueles que estão tentando tecer algo em 

direção, também a outro espaço de trabalho da saúde que vai além muros das 

unidades de saúde.  

Hoje a gente chega e fala “eu vim fazer visita”, nós somos do serviço de 
assistência domiciliar ao paciente. Eles falam: “tudo bem, mas não é do H.C 
? Não, aí perguntam: ‘nossa, mas na Prefeitura existe isso? ah !mas que 
maravilha.” Então eles não imaginam que a Prefeitura tem esse serviço [...] 
e sabe os elogios que fazem ao serviço prestado, “que beleza, que maravilha, 
mas que trabalho bonito eu não acredito então são coisas gratificantes, mas 
também teve uma ligação, porque não  recebem, disseram: “não estamos 
precisando de nada ,não. E tem também aquele que liga na unidade e fala: 
‘tem uma pessoa que está aqui na porta da minha casa dizendo que é 
funcionário daí, querendo entrar pra ver o meu filho’[...]” DSC-1 
 

O reconhecimento e surpresa do usuário caracterizam a evidência de 

comparações, contrastes possibilitando delinear avanços e a satisfação de 

necessidades de sujeitos, aqui trabalhadores e usuários, representando no 



 

  

imaginário de ambos vislumbrar uma nova “estamparia” para o tecido, 

organização de saúde - Secretaria Municipal da Saúde. Os fios antagônicos que 

se apresentam aos nossos olhos estão no depoimento abaixo: 

Mas, eu acho que se tivesse um apoio maior das pessoas do nível central pra 
conhecer o que é o SAD, talvez nós tivéssemos arrancado mais alguma coisa 
[...], sinto falta, até para estarem entendendo a situação e tentar ajudar a 
gente, porque tem hora que a gente fica perdida. Tem unidade que você 
chega pra discutir um caso com o gerente e ela fala, por exemplo: “é pra 
você ver como são as coisas, é tão difícil pra trabalhar.” É difícil pra 
trabalhar, então o que você faz? É difícil, mas é ai que a gente vai buscar 
essa troca é na reunião mensal do SAD, é nessa reunião. DSC-1 
 

Esta é uma das lentes, mas é possível aqui também usar a mesma lente usada 

anteriormente para se analisar a relação enfermeira/auxiliar de enfermagem, onde 

levantamos a possibilidade de exercitar um processo de trabalho numa relação do co-

pensar, co-trabalhar, mas para que esta prática seja exercida fazem-se necessários 

rompimentos.  

Rompimentos que não se dão facilmente, pois ainda precisamos 

considerar que o velho pode estar presente, que ele não desaparece 

definitivamente e, portanto, precisamos buscar o aval, o apoio da chefia. Soma-se 

a isto, o fato de que por vezes nós “esquecemos” que projetos diferentes 

coabitam o mesmo espaço/tempo, e esta tensão pode gerar energia potencial de 

transformação. Essas lentes se aplicam na situação quando as agentes deste 

estudo referem-se à frustração gerada pela diferença de investimento, de 

envolvimento no SAD por trabalhadores de nível médio da enfermagem e/ou da 

enfermeira, do gerente das UBSs mesmo que verbalizem motivos aparentemente 

significativos para justificar o não envolvimento. 

O gerente, o enfermeiro não valorizam., o auxiliar chega e não tem espaço 
para discutir o caso ou por falta de tempo, por correria na Unidade, por um 
monte de coisa ou por não gostar daquela área. Eu acho que tinha que ter o 



 

  

mínimo de envolvimento, porque na hora de receber a solicitação de visita 
eu passo e na hora de ir? Você foi lá ver? Como é que está o negócio? Como 
é que você fez? Ou, como é que acha que a gente deve mudar? Isso não 
existe, e não é só la na minha unidade. DSC-1 
 

É marcante a diferença de sentimentos demonstrados pelos agentes que 

realizam o SAD e aqueles que o consideram um fardo no seu processo de 

trabalho, muitas vezes por ter que destinar instrumentos distintos e tecnologias 

para viabilizá-lo. Há uma mistura de sentimentos, e contradições que são 

explicitadas pelos trabalhadores tanto do nível local como do central, ao 

manifestarem satisfação com a possibilidade da extinção61 do SAD, e por outro 

lado, sentimento de frustração pela possibilidade deste evento acontecer, 

conforme expressos nos fragmentos abaixo. 

[...] depende muito da valorização que se dá para esse serviço tem os que 
vão falar “ah que bom! Nós vamos ter mais funcionários. No nível central 
também depende daqueles que estão envolvidos. Tem quem vai achar que é 
uma ótima, um a mais na escala, que vai parar de pedir viatura para ficar 
nessa andação pra rua, vai ter aquele que vai sentir, porque acredita que o 
serviço tem qualidade e reconhece que ele é importante, vai ficar muito 
naquela história que as pessoas que estão fazendo, que fazem porque vêem a 
importância, vêem a necessidade. Isso acontece em tudo na Unidade 
[...]DSC- 1 
 

A idéia de buscar um serviço que tivesse uma maior qualidade, que 

tivesse um pouco mais a cara da enfermeira aliada a essa satisfação do 

reconhecimento também faz parte de um desejo, de um rompimento com algo 

instituído, sinalizado pelo fragmento destacado acima. 

A produção do trabalho do enfermeiro dentro da organização gera 

insatisfação neste segmento social, tendo as matrizes desse conflito se assentado 

na própria conformação histórica do trabalho da enfermagem. Ou seja, existe um 

movimento de trazer à tona uma relação do domínio do conhecimento pelo 



 

  

trabalhador médico na produção da saúde, configurando a este um poder, um 

saber que subordina o saber da enfermagem provocando uma certa inquietação 

nos sujeitos dessa pesquisa, os quais realizam a assistência domiciliar, e este 

demonstra ser mais um dos pontos de insatisfação no desenvolvimento do 

trabalho levando à busca de alternativas. 

Alternativa traduzida, neste tempo/espaço, na saída de dentro da unidade 

de saúde, para buscar um novo caminho para construir uma produção que 

pudesse gerar realização profissional. 

Ir à casa do usuário parece ser mais gratificante até pela oportunidade da 

enfermeira ter mais clareza, e não certeza, do que vai fazer, tendo a possibilidade 

de diminuir uma ação tão fragmentada e tumultuada nesta intensidade de 

solicitações é diferente da gente que está escalada dentro do posto com cinco mil 

atividades e que tem que dar respostas, por vezes até muito rápidas e em diversas 

ocasiões sem ligação com algo que mais diretamente lhe satisfaz, como por 

exemplo, atividades burocráticas; atividades que ela considera desumanizantes 

(como a restrição ao acesso do usuário à unidade de saúde), cristalizadas e 

rotinizadas.  

Estar no domicílio seria a possibilidade de estar em contato direto com o 

usuário sem a presença do médico? Haveria a possibilidade de “fugir” dos 

espaços de trabalho institucionalizados em que o trabalho da enfermeira e da 

enfermagem aparece como complementar?  

                                                                                                                                                                          
61 A extinção, aqui foi colocada como uma possibilidade no momento de coleta do material empírico, visto que a SMS-
RP passava por uma reestruturação interna face a troca do dirigente municipal e de sua equipe de trabalho, inclusive 
da equipe de direção da SMS-RP. 



 

  

No atual modelo de atenção à saúde, desenvolvido nas organizações de 

saúde a enfermeira/enfermagem é o trabalhador que oferece apoio, que segue as 

prescrições e realiza os procedimentos, enquanto que ao ir para o domicílio a 

enfermeira/enfermagem parece ter brechas de conquistar um outro espaço de 

trabalho. Tem a chance de estar desenvolvendo uma ação cuidadora mais 

próxima ao usuário, de ver o usuário de forma diferente, dentro de sua realidade, 

mas também tendo a possibilidade de realizar seu trabalho com maior autonomia. 

Pode ser que esta questão não esteja explícita para essas agentes, mas ao 

nosso ver essa é uma brecha que vai se evidenciando na prática cotidiana de 

trabalho no SAD que pode (mesmo de forma não consciente) romper com os 

muros erguidos social e historicamente. No domicílio parece haver potência para 

maior visibilidade do trabalho da enfermeira/enfermagem, de ser este trabalho 

reconhecido, e este caminho, por enquanto, possibilita estar frente ao outro sem 

anteparos.  

Nessa perspectiva temos dobras, ou seja, o SAD pode ter potência no 

sentido de rever paradigmas, rever posições, rever a própria relação com o 

usuário, porém, necessita-se de muito cuidado, uma vez que, através do SAD, 

pode-se criar um outro conjunto de relações de poder. Uma situação anterior, que 

se desenvolveu no sentido instituído/organizado proporcionando energia para o 

instituinte/organizante, de recriação do trabalho, poderá se tornar um 

instituído/organizado. 

Em se perdendo essa força inovadora, essa força questionadora, ir para o 

domicílio também poderá se conformar, se solidificar como uma prática 



 

  

costumeira. Essa prática que estamos chamando de costumeira supõe, portanto, 

uma visão sobre si mesma e uma visão sobre o outro, que hoje no modo de 

agir/produzir saúde se trata de uma visão em que o outro sabe menos, tem menos 

voz ou nem a tem, é quase que só objeto, com raras exceções. Pensar nesse outro 

lado é identificar um risco muito mais danoso que o atual modo de se trabalhar 

nas organizações de saúde, já que nestas organizações o espaço é de domínio do 

trabalhador.  

Pode-se dizer que a “casa é do trabalhador”, e se a assistência no 

domicílio, aqui nesta investigação representada pelo SAD, tornar-se uma prática 

costumeira, ausente ou com poucos questionamentos o desastre será maior, mais 

lesivo, já que teríamos o “estranho” com poder no espaço do outro. Isto é muito 

sério.  

No corpo do trabalho, chamamos a atenção que não defendemos a 

assistência no domicílio enquanto uma forma exclusiva de racionalização de 

custos e nem tampouco como uma maneira de transferir o local que vai se prestar 

assistência, além da preocupação de não imprimir diretrizes invasivas e 

controladoras do Estado sobre o espaço domiciliar/familiar. Não se trata de um 

detalhe, mas sim de um compromisso muito sério daqueles que pretendem 

instituir uma outra forma de enxergar o usuário – o sujeito portador de 

necessidades, desejos, projetos, se fazendo ser humano que reconhece em seu 

semelhante outro igual a si, com limitações e potencialidades, enfim distinções.  

Precisamos estar atentos para a criação de idolatrias, “de igrejas”, 

repetindo a simbologia do hospital – o hospital é a igreja do médico, lá ele é 



 

  

venerado, ali ele é a autoridade, ele é a figura brilhante, ele tem a áurea do 

conhecimento e no domicílio ainda não. Por que não foi para o domicílio ainda? 

Por que é necessário alterar o processo de trabalhão? Se o hospital/ambulatórios, 

unidades básicas é o espaço do médico, não é da enfermagem/enfermeira, não 

podemos, portanto, cair nessa mesma lógica com o espaço domiciliar. 

A necessidade desse reconhecimento vai se evidenciando até mesmo 

quando se reportam ao reconhecimento de um suposto usuário como semana 

passada, o juiz de direito falou: ‘isso é maravilhoso, eu não imaginava que 

existia esse serviço, então são coisas gratificantes. DSC-1 

O juiz de direito, uma figura na nossa sociedade que tem o poder de dar o 

aval, de referendar, de legalizar uma dada situação. A gratificação nesse depoimento 

revela um valor significativo, incorporando, neste microespaço, o reconhecimento 

instituído legalmente, até mesmo por ter sido feito destaque no conjunto das 

referências, a fala do juiz, entre aqueles que vêm se surpreendendo positivamente 

com o serviço prestado.  

Esse sentimento de satisfação não só aparece no reconhecimento do 

usuário, mas também no interior da prática da assistência domiciliar, o que mais 

indica a existência de uma relação mais próxima entre objeto de trabalho e objeto 

de investimento, ilustrada no fragmento abaixo. 

Com a experiência e com tudo que a gente vem aprendendo, tropeçando, 
acho que hoje a gente cresceu muito, em termos de você ir ao domicílio, o 
que você vai ver, o quê que vai observar, o quê que vai falar. Está sendo 
muito positivo todo esse amadurecimento. A gente sente mais pessoas 
envolvidas, observa que tem se melhorado muito o jeito de se trabalhar, 
tendência da assistência é caminhar nesse sentido [...]. Tudo isso é muito 
rico pra gente e pro paciente. Temos ainda que rever alguns pontos, como 
por exemplo: nós vamos começar a nos cruzar nas bocas porque o serviço já 
está batendo, então ela foi atrás da mãe, eu fui atrás do nenê. Onde é que 
está, como é que está?  DSC- 1 



 

  

 
Ressalta-se, nas entrelinhas o esforço desses trabalhadores no sentido de 

enfrentarem as dificuldades com o olhar assentado no pólo da positividade, 

reconhecendo a oportunidade de aprendizagem, de amadurecimento 

proporcionada pela dimensão empírica, acoplada a uma sensação de não 

esgotamento desse aprender, movidos por uma energia de não parar: Isso é um 

serviço que vai deixando a gente fascinada e com isso a gente vai mexendo, quer 

ir, quer ver. DSC-1 

Acho que de um modo geral, a gente amadureceu o jeito de se trabalhar e a 
visita possibilita muito isso, você vai lá e você vai ver outra situação, você 
não vai lá pra dar o que é certo e o que é errado, você vai pra conhecer, pra 
ajudar, pra construir. DSC-1 
 

Nesse sentido, a configuração de uma outra forma de se interagir com o 

trabalho vai se apresentando como possibilidade no desenvolvimento da Obra, 

numa relação dialética entre o externo repleto de dificuldades paralisantes vividas no 

domicílio e o interno no movimento de querer mexer, de querer ir, para ajudar, para 

construir.  

Este espaço domicílio é tratado por DAMATTA (1985) para além do 

significado da mudança de contexto, mas abrangendo a esfera da significação 

social “– casa, rua e outro mundo - que se fazem mais do que separar contexto e 

configurar atitudes. É que eles contêm visões de mundo ou éticas particulares”, 

e o trabalhador nessa perspectiva tem a possibilidade de enfrentar o sentimento 

de impotência, principalmente porque a formação, o saber com que se opera 

fundamentalmente na saúde se sustenta no saber biológico, em condutas 

normatizadas, padrões esperados e neste espaço os trabalhadores se defrontam 

com outras atitudes revestidas de outras visões de mundo ou éticas particulares, 



 

  

podendo ser percebido e sentido nos conflitos familiares presenciados por 

ocasião da visita, expresso no fragmento deste discurso. 

Em algumas visitas que fiz, tive dificuldade, com a técnica de estar 
envolvendo algumas pessoas da família no cuidado. Por exemplo: as filhas, 
cada uma queria levar sua vida, não queriam se envolver em ajudar o pai a 
descer todo rígido da cama, já não tinha nenhum movimento. Você está 
pegando a doença dali pra frente, você não conhece a vida dele, não conhece 
a história. E às vezes um pai que bebeu a vida inteira, meteu um coro na 
família toda, e a gente quer que ele seja coitado. A filha não olha pra cara 
do pai: “tá vendo, eu não tenho nenhum dente na boca, ele que quebrou 
meus dentes... ele chutava minha barriga, me batia quando eu estava 
grávida” [...]. Então, às vezes é muito difícil trabalhar essas questões, você 
realmente precisa de preparo. Às vezes não, é muito difícil, porque às vezes 
você encontra quem não está sensibilizada e está com muito medo também, 
mas, não me sinto preparada, me sinto sozinha enquanto enfermeira para 
ajudar nessa situação, que às vezes vai até além da nossa capacidade. Tem 
que buscar respaldo [...] DSC-1 
 

A produção de subjetividades inerentes a todo ser humano está sendo 

reconhecida na produção da saúde, ou seja, as emoções - às vezes você encontra 

quem não está sensibilizada e está com muito medo também., e sendo tomadas e 

identificadas como dificultadores no desenvolvimento do processo de trabalho, 

inclusive explicitando o despreparo dos trabalhadores para lidar com situações 

desta natureza. Foi apontada a dificuldade com a técnica de estar envolvendo 

algumas pessoas da família no cuidado, e de fato não se tem um protocolo de 

descrição das etapas técnicas de como proceder no cuidado das relações 

humanas. 

PITTA (1996, p. 37) afirma que olhar para essa teia de relações entre quem 

precisa do cuidado e quem cuida é “revelar a faces habitualmente ocultas”, onde se 

entrelaçam interesses diversos, sentimentos de paixão e ódio, medo, culpas, repulsas, 

defesas e, portanto, considera ser essa tarefa tão necessária quanto difícil e para 

enfrentar esse desafio faz-se necessário também construir muitos saberes para 

decifrá-lo. 



 

  

Além da solicitação de necessidade de preparo, também é sinalizada a 

necessidade de se ter outras categorias de trabalhadores presentes em 

determinadas situações, às vezes vai até além da nossa capacidade. Tem que 

buscar respaldo[...]  

Esse reconhecimento de limites não se dá só no campo das relações 

subjetivas, mas também nas outras relações presentes na determinação social do 

processo saúde/doença, quando enfatizam a equipe não é só o médico, o 

psicólogo, o enfermeiro e o fisioterapeuta, tem de frente uma porção de situação, 

então se sabe que a gente não vai saber realizá-las, é a Secretaria da Infra- 

estrutura, da Cidadania e a Secretaria da Educação, destacando que há 

necessidade desse trabalho ser ampliado, se dar nas e com as UBSs. 

É interessante destacar que houve pedido de preparo e não somente chamar 

pelo outro que detém o saber mais específico. Não parecem falar de justaposição de 

conhecimento, mas há sinalizações de caminhar nas interrelações dos 

saberes/fazeres, chamando os sujeitos dos discursos para transitarem nos diferentes 

espaços e não somente que os discursos dos diferentes sujeitos62 transitem no espaço 

do SAD. Chamam, inclusive a atenção dos trabalhadores da saúde a exercitarem a 

dimensão política deste trabalho, expressando de uma certa forma que este trabalho 

tem se dado numa forte direção técnica ao reconhecerem que A AD, penso que ela 

tem que ser parte do todo, pra ela existir deve estar inserida dentro do contexto da 

                                                           
62 Esta idéia é trabalhada por ALMEIDA FILHO (1997) ao discutir a questão da interdisciplinaridade, e aqui tomada por 
atender a uma preocupação expressa pelo no discurso do sujeito coletivo. 
Ver com mais detalhes: 
ALMEIDA FILHO, N. Transdisciplinaridade e Saúde Coletiva. Ciência e Saúde Coletiva, nº ½, v. II, 1997. 



 

  

UBS, junto com aquilo, que a gente não faz, política que a gente não faz, política. 

DSC-1  

Esse movimento de olhar, de refletir, de querer fazer diferente, de 

incorporar “novos” saberes no cuidado ao usuário vem sendo expresso no 

transcorrer do DSC. A necessidade da intersetorialidade, da cobrança do poder 

político para estar em contato com determinadas situações que extrapolam o 

serviço de saúde e que ao mesmo tempo se localizam nas entranhas desta área, 

nos aponta para uma outra concepção do processo saúde/doença, e para assumir um 

compromisso com o cuidado integral, estes aspectos podem ser reconhecidos no 

fragmento abaixo. 

A AD, penso que ela tem que ser parte do todo, pra ela existir deve estar 
inserida dentro do contexto da UBS, junto com aquilo, que a gente não faz, 
política. Por exemplo: eu estou com um paciente, que eu estou frustrada; ele 
até internou, parece que vai a óbito. Ele mora numa rua péssima, cheia de 
terra, num lugar horrível, há fossa no meio da sala, ele tem HIV, mora mais 
duas moças e um fogão que não tem gás, então eles acendem uma fogueira lá 
fora e pra você ter uma idéia, cesta básica não resolve, é nada, porque ela 
não tinha gás pra cozinhar, não tinha onde fazer, então são essas coisas que 
você procura cuidar da parte social. Eu acho que o nosso serviço tem que 
estar muito articulado com o social  e boa vontade, lógico. Não é de vê a 
vontade não, que venha aqui vê, porque se nós ficássemos na boa vontade a 
gente nunca faria nada. DSC-1. 
 

Assim, é neste conjunto de manifestações relacionadas entre si, que parece 

ser demonstrado a ampliação da concepção do processo saúde/doença por estas 

agentes. 

Evidencia-se também a preocupação com os familiares, assinalando que 

estes também precisam ser cuidados, o que ao nosso ver revela compromisso 

com o estabelecido no projeto, não ficando o cuidado centrado exclusivamente na 

doença ou no doente, conforme é reforçado no fragmento a seguir.  

[...] não é cuidado temporário, não tem sábado, nem domingo, não tem feriado, 
todo o dia é dia D, tem paciente que às vezes grita a noite inteira. E pra família 



 

  

isso é muito complicado, às vezes a gente vê as nossas necessidades e você 
enxerga as do paciente, mas às vezes fazer a família enxergar o que aquele 
paciente precisa é complicado, porque entra aí em outros valores, em outras 
esferas [...] às vezes pra pessoa se colocar pra cuidar, às vezes pra ela é o seu 
limite. E se você for sufocar a dor, você acaba em crise.(DSC- 1) 

 
Outro aspecto, que foi revelado no espaço domiciliar nesta direção, diz 

respeito ao reconhecimento dos atos de invasão, desrespeito praticados pelos 

trabalhadores de saúde no (des) cuidar, quando estes trabalhadores tomam como 

verdade absoluta seus saberes às vezes a gente vê as nossas necessidades e você 

enxerga as do paciente, mas às vezes fazer a família enxergar o que aquele paciente 

precisa é complicado, porque entra aí em outros valores, em outras esferas. 

Destacam que em muitas situações, trabalhadores na perspectiva de atender / 

satisfazer as suas necessidades não consideram no espaço do domicílio os valores 

das outras esferas construídas nas relações familiares.  

 

4.5. Buscando a utilização intensiva das tecnologias “humano dependentes” 

para a revisão do processo de trabalho 

Estas reflexões apontam para uma outra forma de olhar, refletir e agir na 

saúde. O uso das tecnologias leves vai cada vez mais se apresentando, como um 

saber e prática necessários no contato com situações que habitualmente não 

escutávamos, não enxergávamos ou até mesmo negávamos. Este basta a 

insensibilildade pode estar em processo e os agentes desta investigação 

reconhecem que muitos ainda não acordaram, no entanto os que estão 

trabalhando no domicílio, você percebe pelas reuniões o amadurecimento, o 

envolvimento com a questão domiciliar. É! enxergar e refletir essas dificuldades 

no relacionamento é mais visível no domicílio. DSC-1 



 

  

O domicílio também foi considerado por FURTADO (2001, p.198), como 

um ambiente com mais ressonância para o agir além das questões estritamente 

médicas e técnicas, possibilitando agregar às dimensões emocionais e afetivas. 

Convivermos com a diversidade também é saudável, poder perceber que 

somos diferentes não só no campo individual, mas também nas organizações de 

saúde. Convivemos com aqueles que não acordaram, com os que não querem 

acordar, com os que não tiveram oportunidades de escutar ruídos, insinuando na 

direção de sempre deixar as coisas como estão, situações estas que geram 

conflitos, vivências sofridas e segundo os institucionalistas, como 

BAREMBLITT (1994, p. 90) se manifestam nas organizações através do 

absenteísmo, queda de produção, brigas, falta de diálogo, arbitrariedades, como 

já afirmado anteriormente. 

A gente sabe que o SAD na Secretaria varia de unidade para unidade. Tem 
unidade que o auxiliar que vai no domicílio e ele está agoniado. Não tem com 
quem discutir. Então por amor a arte ele chega lá, e aquilo ali é dele. Ninguém 
quer saber aonde ele foi, porque foi, se foi passear e como é que foi. DSC-1 

 
Entendemos que essas contradições são manifestações do modo como nós 

produzimos e somos produzidos nas relações em que se fazem presentes na vida 

em sociedade. Dependemos de mudanças macro-estruturais, sem dúvida, mas 

apostamos que a partir da tomada de consciência da micropolítica do trabalho em 

saúde, do entendimento das contradições que são partes do todo, podendo nelas 

encontrarmos um ponto de partida, é que poderemos potencializar o projeto em 

defesa da vida e da assistência aos usuários, exercitando o potencial criativo do 

conjunto dos trabalhadores (e quem sabe num futuro próximo, dos usuários) e 

coerente com a proposta, num movimento de maior presença de trabalho vivo. 



 

  

É, portanto, tentar buscar nessas insatisfações as pontas das amarras num 

processo de trabalho que se comprometa também em valorizar a dimensão 

subjetiva, numa perspectiva da relação subjetivo-objetivo com o uso mais 

intensivo do trabalho vivo em ato no seu interior.  

Isto aponta para a necessidade de se utilizar outros instrumentos de 

trabalho, que de certa forma o SAD, vem dentro das possibilidades presentes e 

dos limites impostos, incorporando. Ou seja, vem utilizando tecnologias com 

potencialidades para o atravessamento como também para a transversalização de 

processos, e no caso, consideramos as reuniões do SAD com essa potencialidade 

pelo expresso a seguir.  

É difícil, mas é ai que a gente vai buscar essa troca é na reunião mensal do 
SAD, é nessa reunião. É o único espaço dentro da Secretaria que a gente 
conversa com as unidades, porque nas reuniões dos gerentes, vão os 
gerentes. Não se tem reunião da enfermagem, a única reunião dentro da 
Secretaria da Saúde que reúne auxiliares de enfermagem e enfermeiros [...] é 
único lugar que você vai olhar na cara do enfermeiro, ou falar: eu vou 
passar aquele caso ou vou saber qual dificuldade. DSC-1 
 

O espaço de reuniões mensais criado pelo SAD pode ser explorado de 

forma que as dificuldades sejam expressas, que experiências sejam trocadas, que 

sugestões e propostas sejam negociadas, de forma que os integrantes se sintam 

ouvidos e partícipes do projeto, contudo, não se trabalha a lógica dominante a  

que se submete o trabalhador, impossibilitando que eles reconheçam os 

determinantes básicos causadores das dificuldades de transformação. Por outro 

lado, esse mesmo espaço poderá produzir discussões no sentido de permitir que 

venham à tona as contradições da estrutura do sistema de saúde, das relações da 

vida em sociedade, das relações entre os trabalhadores e deles com os usuários e 



 

  

seus familiares, como também o jogo de forças presentes nessas relações que 

produzem os efeitos antiprodutivos. 

Pode-se trabalhar nesses espaços na perspectiva, mesmo que não 

consciente, de desviar, de capturar forças inovadoras. Este movimento pode estar 

em circulação, entre os diversos trabalhadores, no cotidiano e em ações muitas 

vezes tidas de pouca importância, como por exemplo na expressão dos 

trabalhadores manifestando que realizar o SAD é estar “inventando moda”, 

considerando ainda que os que aderem ou investem em mudanças são os 

portadores de projetos “idealistas e ainda são os protetores dos oprimidos”.  

CAMPOS (2000, p. 49) recomenda repetir periodicamente a questão: que 

valores de uso estão sendo produzidos em tal ou qual processo? A que necessidades 

atendem? 

Nesta segunda direção, carecemos de pessoal com saberes para viabilizá-la 

e temos ainda que considerar que nossas matrizes estão tão arraigadas num 

processo de trabalho comprometido com a manutenção, podendo essa 

cristalização ser obstáculo quando se abrem novos horizontes. Não podemos nos 

esquecer que o novo é incerto, é desconhecido, é arriscado e, portanto, 

amedrontador. O método da roda proposto por (CAMPOS, 2000) tem a tarefa de 

analisar a complexidade do produto com a finalidade de (re)construir sentidos e 

significados, na reconstrução das organizações e dos processos produtivos. Este 

espaço mensal conquistado pelo SAD é reconhecido como um espaço 

enriquecedor, reflexivo pelos participantes o que se pode sinalizar um espaço 

“vivo” para se (re) pensar o processo de trabalho, para que este possa “ganhar” 



 

  

novos sentidos e significados para o trabalhador. 

Em um dos fragmentos do DSC-1 encontramos a declaração das dificuldades 

de conciliar o processo trabalho da enfermeira dentro do processo de trabalho da 

unidade básica com a ações do SAD quando comparado ao do auxiliar de 

enfermagem:  

A gente, a enfermeira, sai junto na visita, mas eventualmente isso não é 
possível e aí sai o auxiliar sozinho. Normalmente é diferente da gente que 
está escalada dentro do posto com cinco mil atividades [...] eles ninguém 
conta com o trabalho dele na Unidade se eu fosse sair e em visita, eu 
raramente sairia porque se tivesse mais enfermeiros ou mais condições de 
trabalho.  
 

A situação aqui colocada demonstra que no processo de trabalho das 

enfermeiras articulado ao processo de trabalho da unidade básica, prevalecendo 

uma divisão no trabalho da enfermagem, na qual a enfermeira desenvolve ações 

de supervisão, controle, coordenação do pessoal de enfermagem, e subsidia o 

processo de organização para que os trabalhos de outras categorias se realize, 

ainda é bastante dominante um caráter mais gerencial no trabalho desta 

profissional. Ao afirmarmos esta característica predominante, não estamos 

negando a dimensão cuidadora do trabalho de gerenciamento no trabalho em 

saúde. O cuidado de enfermagem atribuído, predominantemente, aos 

trabalhadores de nível médio evidencia a histórica dicotomia interna na 

enfermagem. Dicotomia esta que poderia ser trabalhada para explicitar as 

contradições e conflitos, contudo não foi possível identificar a compreensão nesta 

direção, ficando as dificuldades situadas num plano organizacional e a solução 

imediata, e até mesmo única, apontada parece ser numérica porque se tivesse 

mais enfermeiros ou mais condições de trabalho ...  



 

  

Modificar o valor estabelecido para as ações a serem desenvolvidas no SAD 

diante das atribuições da enfermeira na UBS, teve como um dos determinantes o 

fato da enfermeira ter ido ao domicílio, sair da unidade e “arrisca-se” a uma 

outra forma de prestar assistência. 

Mas também antes de eu sair para fazer a visita, era um transtorno fazer a 
escala, porque tinha que mandar um sair no SAD e às vezes por causa de 
aperto de funcionário não mandava, não valorizava, raramente eu ia poder. 
A partir do momento que eu comecei a sair, pode cair o posto mas o 
funcionário sai [...], hoje de qualquer forma o funcionário, eu delego pode 
chover, fazer sol, parou a perua o funcionário vai, não se dispensa a perua. 
DSC-1 
 

O domicílio mais uma vez aparece como um ambiente com mais 

ressonância para o agir além das questões estritamente médicas e técnicas, e 

também administrativas. Contudo, é importante que no desenvolvimento da 

prática assistencial neste espaço, haja a chance de desencadear uma discussão 

articulando seus determinantes desencadeadores com a mudança de visão do 

processo de trabalho interno da UBS. Na direção de revelar a possibilidade de se 

imprimir um outro processo de trabalho e aí acatando a orientação de CAMPOS 

(2000) sempre perguntando que valores de uso estão sendo produzidos em tal ou 

qual processo, quais as necessidades de que serão atendidas nos diferentes 

processos, de modo a se estar abrindo caminhos para um novo modo de se 

enxergar e se agir na saúde. 

Quando foi assinalada a intensa valorização do SAD imediatamente 

também foi assinalado o risco de cair em outro extremo, ou seja, de transformá-lo 

numa ação rotineira, cristalizada. Assim existe, portanto, um alerta para que o 

SAD não se torne uma ação paralela, mas sim, integrada ao processo de trabalho 

da UBS. 



 

  

É preciso evitar que aconteça a justaposição num somatório de ações, como 

se uma fosse separada, um atendimento interno na UBS e o outro no domicílio, 

como duas práticas distintas convivendo harmonicamente. Caso isso aconteça só 

estaremos mudando o local do atendimento.  

A aposta, certamente, é que a assistência domiciliar possa provocar 

rompimento com o atual modo predominante de se trabalhar na saúde, o que 

pode significar que outros valores terão potência de serem incorporados à prática 

de saúde, podendo provocar mudanças internas aos trabalhadores, contribuindo 

para um processo de (re)visão: de mundo, de homem, de doença, de saúde, de 

cuidado e, em outros níveis da assistência à saúde, de modo que estes também se 

movimentem na direção da transformação. Processo esse que exige tempo, 

paciência, habilidade política e muito investimento na formação de pessoal.  

Os sujeitos dessa investigação apontam aproximações com esse processo 

de transformação quando afirmam que [...] você prioriza ou delega essas visitas 

não como sendo outra atividade menos importante, não é visitinha, ela tem que 

fazer parte do serviço da unidade, mas isso é uma mudança de mentalidade que 

não se tem ainda. É um processo lento, um processo cultural que leva tempo.  DSC-1 

A AD penso que ela tem que ser parte do todo, pra ela existir deve estar 
inserida dentro do contexto da UBS, junto com aquilo, que a gente não faz, 
política. DSC-1 
 

Nos anima muito, quando na manifestação das enfermeiras participantes 

desta pesquisa, evidencia-se a preocupação que mudar o “jeito” de trabalhar na 

saúde não se deva dar somente no domicílio, precisa acontecer em outros 

estabelecimentos da saúde, mesmo que isso aconteça gradativamente, e se 



 

  

referem às tecnologias leves, tais como o vínculo e acolhimento como 

alternativas para mudar. 

Mudar o jeito de trabalhar na unidade, conseguir vínculo, o paciente se 
sentir acolhido tem que ter investimento de pessoas lá de dentro, como o 
gerente, e enfermeiro de querer mudar, porque você pode querer que o 
negócio aconteça no domicílio, ou no posto, mas tem que ter uma vontade, 
tem que começar com um ou com dois, mas depois tem que ir aumentando 
isso. DSC-1  
 

Quando manifestamos nossa satisfação pela referência ao uso do acolhimento 

é porque estamos entendendo que essa tecnologia pressupõe o estabelecimento de 

escuta entre o usuário, que está buscando ser atendido, quem o atende e as 

organizações intermediadoras das demandas geradas na relação usuário/trabalhador. 

PITTA (1996, p. 40) diferencia ouvir de escutar ressaltando que para escutar “não 

basta ouvir, não basta dispor da integridade anátomo-fisiológica do aparelho 

auditivo. É necessário o ato psicológico de escutar”, e, portanto, ao escutar outros 

saberes além daquele estruturado, estes saberes passam a ser incorporados à 

assistência, possibilitando “estabelecer um campo de trocas que torne efetivo, 

eqüitativo e, neste sentido resolutivo, os infinitos caminhos que intermediam a 

necessidade de ajuda e a ajuda em si”. 

BUENO & MERHY (1997) conceituam acolhimento com outras palavras, 

contudo, na mesma direção, e optamos por trazê-los por considerarmos 

importante mostrar que autores de diferentes áreas no campo da saúde estão 

defendendo o uso de tecnologias comuns. Para esses dois últimos autores 

acolhimento é uma tecnologia que “[...] passa pela subjetividade, pela escuta 

das necessidades do sujeito, passa pelo processo de reconhecimento de 



 

  

responsabilizações entre serviços e usuários, e abre o começo da construção do 

vínculo. Componentes fundamentais para re-inventar qualidade da assistência.”  

Referem –se que ao se incorporar o acolhimento no processo de trabalho 

está se tomando a doença e o sofrimento enquanto responsabilidade social, uma 

prática pautada em solidariedade, compromisso de atuar numa ética que 

comporte à diversidade, à tolerância à diferença e construção de cidadania, e, 

portanto, se esses componentes estiverem presentes significa que o processo de 

trabalho não é / não será mais o mesmo.  

Gostaríamos que fosse esta a prática do acolhimento, porém existe a 

preocupação da forma como pode ser entendida e, portanto, ser desenvolvida na 

perspectiva de restringir o acolhimento à ação da recepção atenciosa sem, 

contudo, efetivar o compromisso com a saúde do usuário, atuando, seguindo 

objetivamente protocolos, normas e rotinas, limitando-se a atender educadamente 

os usuários: Agora você pode procurar a assistente social lá fora, pode procurar 

um serviço de fono dava algumas opções mas a gente lavava as mãos. DSC-1 

Esta situação exemplificada precisa ser explorada para demonstrar a 

diferença de acolhimento, triagem e mesmo encaminhamento como forma de 

cumprir protocolos, achar que foi cumprido seu papel profissional. O 

acolhimento é um dos instrumentos de mudança do processo de trabalho e não 

pode ser banalizado, pois pode-se, neste processo de tentativa de mudança, ser 

utilizado um recurso das forças instituintes, de maneira equivocada e 

rapidamente se cair na mesmice e, portanto, no descrédito de novos instrumentos 

fortalecendo  a manutenção. 



 

  

Outra estratégia que o SAD utiliza é procurar, na maioria das vezes, não 

desencadear visitas isoladas do nível local, na perspectiva de incorporar mais 

uma tecnologia leve, ou seja, de se criar vínculo entre usuário e a UBS, ainda que 

nesse tempo/espaço tenham os que tomem essa conduta como forma de transferir 

trabalho e responsabilidade, demonstrando também nessa situação a diversidade 

de entendimento sobre a finalidade do trabalho em saúde, e mais uma vez parece 

não acontecer a exploração e explicitação destes conflitos, indicando ficar mais 

no nível pessoal as dificuldades e contraposições.  

As sinalizações de inquietação com possibilidades de sair do campo 

pessoal também estão presentes quando os integrantes manifestam ser necessário 

unir forças vindas de diversas direções para se tentar mudar, num movimento 

interessante “de ir para fora e voltar para dentro”. Em várias situações 

encontramos esse movimento, num dos quais fica explícito e apresentamos 

abaixo: 

Então se a pessoa quiser mudar alguma coisa em nível político, não basta 
esperar o secretário ou o coordenador, tem que ter uma vontade lá de cima, 
mas também tem que ter uma vontade de baixo, pressionando os de cima 
porque às vezes não adianta nada, a gente querer ter vontade ir lá no posto e 
mudar. Não sou eu que vou mudar o posto, tem também a vontade de querer 
um desejo de dentro do posto, das pessoas, de achar que aquilo é importante. 
DSC-1 
  

Temos neste fragmento a possibilidade de explorar as contradições 

imanentes do sistema de produção, saindo do campo pessoal / moral. Não 

estamos insinuando que nas relações é possível eliminar conflitos, esta afirmação 

é mito. Estamos encorajando um processo de busca de ferramentas que permitam 

não só estar de frente para o problema, como também enxergá-lo de forma mais 

ampla e complexa. 



 

  

É importante ressaltar, que ao mesmo tempo demonstram que há potência 

para mudanças, quando afirmam que as mudanças precisam se constituir em desejo, 

principalmente daqueles que estão a nível local, que estão no pólo também da 

execução. Também porque quando afirmam da necessidade de se ter desejo, isto 

implica que a produção vai sendo construída, e no processo de construção não se 

separa concepção de execução. Estas afirmações nos permitem acreditar que estão 

falando de um processo instituído que pode dialeticamente gerar nos processos de 

autogoverno, de se estabelecer espaços para “descapturar” trabalho morto e 

estabelecer instituintes. Sem dúvida, este processo só é saudável pela sua 

permanente dinamicidade.  

Quando falamos em autogoverno, estamos nos reportando aos 

micropoderes. MERHY (1997) conceitua auto governo como a capacidade que 

todos63 os integrantes do processo de trabalho de um determinado serviço tem de 

decidir, são detentores, portanto, de uma certa autonomia, emergindo disputa, ou 

seja, relações de poder em disputa. Geralmente esta relação pode apresentar-se 

mais no pólo da externalidade, significando que as possibilidades estão fora da 

ação dos sujeitos, ou seja, depende do outro nível de poder, indicando uma certa 

acomodação, manutenção, que alguns autores como FORTUNA (1999, p. 69) 

toma, indicando que quando isto acontece há uma direção para o “não-trabalho” 

ou também “do não sofrer”.  

Entendemos que não foi desta forma que se manifestaram os sujeitos dessa 

pesquisa, visto que ao mesmo tempo em que se queixam da falta de apoio do 

                                                           
63 Quando expressamos todos referimo-nos aos que extrapolam os níveis de função legalmente reconhecidos. 



 

  

nível central, também se voltam para uma cobrança interna, demonstram fazer 

questionamentos e revisões para um possível rearranjo. 

A conclusão acima citada foi possível de ser construída também quando os 

integrantes ao falarem das dificuldades vividas no nível local e central, apontam 

dificuldades no processo de trabalho interno da enfermagem, elencando a 

distribuição da carga horária com ausência de passagem de plantão entre as 

enfermeiras, a falta de sistematização das estratégias adotadas para gerar 

comunicação entre elas. Às vezes ela anota e às vezes eu ligo também, mas ainda 

não é sistematizado, aí você procura um pouco mais de informação e você não 

acha, quem sabe no futuro. Reconhecem a desarticulação do processo de trabalho, a 

falta de sistematização de discussão com a equipe e ao se restringem a discussão 

entre os envolvidos caracterizam a manutenção da fragmentação do trabalho, [...] 

então se tem muito disso e acaba sendo um trabalho fragmentado ... 

São estes movimentos expostos em diversos fragmentos do DSC que nos 

autorizam visualizar, neste projeto, um dispositivo de mudança. Consideramos 

um avanço, uma brecha para transformações, quando já existe essa perspectiva 

de um olhar entrelaçado do passado no presente, o externo e o interno. 

Ao analisar o projeto, por diversos eixos, as agentes desta investigação 

arriscaram–se a manifestar a percepção dos usuários sobre o SAD, sendo o 

disparador desta discussão a reestruturação do organograma da SMS-RP na 

perspectiva de racionalizar custos e, portanto, reduzir Programas da SMS-RP, 

situação inerente ao contexto justamente no momento da realização dos grupos 

focais. Afirmaram com segurança que aconteceria uma reação semelhante à 



 

  

ocorrida entre os trabalhadores, sendo a reação dos atendidos pelo serviço 

paralela ao dos trabalhadores envolvidos com o SAD, mas, com certeza, os 

efeitos desta possível decisão repercutiria de forma silenciosa na população em 

geral. Atribuem à ausência de impacto a falta de visibilidade e reconhecimento 

do SAD. Eu acho que ainda não tem reconhecimento e visibilidade. Porque se 

você falar assim: “fechou a sala de vacina”. Nossa, cai o mundo. O mesmo 

acontece se falarem fechou, parou, acabou o PIC em Ribeirão. É bomba. DSC-1 

Nesse processo de mudança, há de se observar o predomínio da visão 

medicalizante, apoiada nos ditames neoliberais, que tem como objeto a doença e o 

lucro decorrente dela, conforme afirmamos anteriormente. Tentar construir um 

modo diferente de agir na saúde significa romper com esta lógica, não no sentido de 

negar a intervenção terapêutica individual medicamentosa (a clínica), mas sim, de 

aproveitar este espaço existente, como uma forma de manter diálogos, que valoriza a 

fala e a escuta, os anseios, angústias e expectativas da clientela, buscando ações 

intercomplementares entre equipes de saúde, usuários e sociedade, com a 

perspectiva de transformá-los em agentes ativos do processo, com consciência de 

seus direitos de cidadania. 

De maneira geral, o acesso aos serviços de saúde está associado ao 

atendimento médico individual ou Programas de Saúde específicos, como 

necessidades sentidas pela população, quer seja uma necessidade básica, quer 

seja uma necessidade introjetada técnica, social e culturalmente. 

A introjeção das necessidades técnicas e sociais são condicionadas social e 

culturalmente, difundidas ao longo do tempo, nos meios de comunicações, ou 



 

  

entre os grupos sociais, efetivadas na prática cotidiana, através de trocas de 

experiências entre as pessoas e grupos. Como também, por técnicos capacitados 

no exercício profissional, que tomam o campo da saúde como um locus de 

atuação, para responder parte destas necessidades, criando desejos e estimulando 

o consumo de novas idéias e práticas, como é o caso: da imunização no primeiro 

ano de vida; de um exame de ultrassonografia uterina no período gestacional; do 

ato ou não de amamentar ao seio, exercícios físicos, e outros tantos que já nos 

são introjetados e que introjetamos em nosso jeito de cuidar da saúde. 

De certa maneira, mesmo de forma mais tímida, quando há referência 

sobre a solicitação do SAD, elencam diferentes trabalhadores solicitando a 

enfermagem mais que as outras (médicos, dentistas). Podemos considerar que 

está sendo gestado no serviço esse recurso, e pensamos que o fato dos agentes 

comunitários da saúde, do motorista, de pessoas do bairro envolvidas com o 

controle social estarem solicitando o serviço, outros serviços de saúde 

(maternidades, hospitais), os trabalhadores ao realizarem o SAD cuidam de 

pessoas onde a casa é um palacete, as mulheres estão tomando chá na sala. Mas 

também você chega em casas que é aquele barraquinho, como o daquela 

paciente de HIV [...], pode significar ampliar a “teia de múltiplos fios em 

direções antagônicas e convergentes que possibilitam a emergência e satisfação 

de necessidades de sujeitos, de bens-relações.” (FORTUNA, 1999). E quem 

sabe fortalecer os fios convergentes, principalmente por entendermos que os 

princípios e diretrizes do SAD são convergentes com um modelo em defesa da 

vida. Aqui tem desejo nosso, e por ele assumimos esse crédito no SAD.  



 

  

Em relação à visibilidade foi estabelecida uma correlação com as 

possibilidades de produzir efeitos de provocar aglomerações, se transformar em 

foco da mídia, da imprensa escrita, que se salte aos olhos, que provoque 

interesses tanto a população como nos trabalhadores e, portanto, de sujeitos que 

portam diferentes projetos políticos (dá Ibope), e nesse caso o SAD não reúne 

esses atributos, inclusive a visibilidade nessa perspectiva fica ainda mais 

embaçada por ser realizada em espaços privados e fechados (dentro do 

domicílio), muito diferente de outros programas de saúde [...] além da gente não 

ter um grupo grande atendido, como por exemplo, o PIC é lá na praça e todo 

mundo sabe o que acontece, está lá. Dá Ibope. DSC- 1  

Ao se discutir os diversos interesses determinantes na organização e 

prática de saúde, reconhecem-se outra desvantagem no SAD, uma vez que este 

interesse pode incomodar aqueles que tem preocupação com revelações das 

condições de vida, de moradia, de aspectos sanitários e outros determinantes do 

processo saúde /doença  que não fazem parte, ou são desprezíveis no modelo 

hegemônico. Entendemos esta compreensão como um sinal de avanço para se 

trabalhar a dimensão política e ético - política dos projetos conformados nos 

serviços de saúde. 

Além da invisibilidade reforçada pela própria especificidade do trabalho, 

revelam que esta característica se acentua pela falta de divulgação, que não 

acontece nem mesmo pelos próprios trabalhadores. A tendência ao duplo 

movimento volta a acontecer, ao se responsabilizarem também pela não 

divulgação, porém não querem, neste momento, tratar desta “culpa” entendendo 



 

  

que não vão dar conta de carregar esse fardo, ainda mais quando se identificam 

como formiguinhas.  

Ledo engano, desconhecem a força deste inseto. Diante de tanta dor, ou 

seja, da possibilidade da perda (extinção do SAD), explicitam seus limites. Nesta 

situação, estão precisando ser cuidadas de forma que mais cobranças, nesse 

momento, seria invasão. Esta experiência deveria ser considerada uma demanda 

para a reunião mensal do SAD, uma vez que ficou explícito o quanto da 

dimensão subjetiva que ela carrega e poderia se constituir em um disparador de 

discussão para ir desvendando as diversas dimensões do processo do trabalho em 

saúde, ou seja, aspectos presentes nas relações entre os que cuidam, entre os que 

cuidam e são cuidados e entre os que são cuidados e seus  familiares. 

Esta identificação com trabalho de formiguinha e a afirmação de que 

somos formiguinhas, nos fez procurar sobre o trabalho destes insetos.  

As formigas têm uma divisão técnica do trabalho, cabendo diferentes 

tarefas entre elas, trabalhando juntas para manter o formigueiro vivo, 

proporcionando a imagem da cooperação. Agora, o que nos chama a atenção são 

as estratégias que elas usam no seu processo de trabalho para enfrentar os mais 

diferentes desafios. Para exemplificar utilizaremos a imagem abaixo de 

DORROS (1995, p. 16).  

Este mesmo autor nos traz aspectos interessantes da vida das formigas, 

possibilitando refletir que o trabalho dessas formigas pode ser visto pelo alto 

grau de cooperação, paciência, perseverança, por acreditar que os “pequenos” 

também constroem projetos, que o trabalho subterrâneo pode abrir muitas portas 



 

  

e, talvez por mexer no subterrâneo “provoque” as estruturas sustentadoras de 

alicerces, implicando em intervenções mais profundas e não só intervenções nas 

aparências. Vale a pena trazer para reflexão essas dimensões do trabalho da 

enfermeira do SAD e das formigas. 

Por outro lado esta relação também pode ser tomada pela dimensão da 

subalternidade, ou seja, um trabalho menor, realizado por um trabalhador menor, 

que ninguém enxerga, que tem seu potencial desvalorizado, que pode ser 

destruído “pisando em cima” com certa facilidade. Se este pólo for o eixo 

predominante é preocupante, pois imobiliza e tornar-se-á muito mais difícil 

conviver com o mesmo na perspectiva da transformação.  

Lembramos que o processo de trabalho das formigas é determinado por 

um código genético, e a determinação do processo de trabalho do homem se dá 

por um código social. Quando refletimos sobre a complexidade desses códigos, é 

sabido que ambos são bastantes complexos, mas consideramos que o código 

social apresenta uma dinamicidade intensa  e com menor possibilidade de 

controle o que nos leva acreditar na necessidade de acreditar no investimento de 

cunho  teórico, prático e filosófico. 

As integrantes demonstram estar num momento de muita energia 

circulante no processo instituído / instituinte e, neste momento de criação, a dor, 

a satisfação, a angústia, a persistência, o medo, a coragem estão presentes, mas 

pelo fragmento do discurso abaixo nos autorizamos a dizer que tem mais 

potência para continuar acreditando, que vale a pequena continuar 



 

  

então pode falar que ela vai acabar e vai morrer, eu acho que ela não morre 
não. vai existir de alguma forma, alguém vai estar mexendo e outras vezes 
pode não estar num ibope, então no meu ver ela não morre, isso da para sentir 
nesses 25 anos de assistência. [...] nós da assistência domiciliar já estamos 
querendo sentar com a infra-estrutura, com não sei quem e juntar os 
pacientes. a força é bem diferente. porque ai você pareia realmente, você 
associa as coisas e muda alguma coisa, resolve.  só que ela tem que ser 
muito bem vigorada e mais politizada. dsc-1 

 

Trabalhar com a participação social ainda está no plano teórico, contudo esta 

lacuna é reconhecida pelas integrantes desta pesquisa ao verbalizarem que Não 

trabalhamos a questão do direito. É rarissímo, muito difícil, mesmo no SAD a gente 

não tem trabalhado essa questão, se você for avaliar você não aborda, e por 

desconhecimento dos seus direitos. Eu acho que esse desconhecimento, por parte da 

população não é só em relação ao SAD, mas é também do serviço da rede básica em 

geral. DSC-1 

Esse reconhecimento de não trabalhar tais aspectos e do desconhecimento 

dos direitos pode ser um facilitador para iniciar a indagação e a problematização 

da adesão a esse instrumento no processo de trabalho. Onde as questões: O que 

é?, Como é?, Para que serve?, A quem pode servir?, O por quê do seu exercício?, 

O por quê não são incorporadas? podem ser disparadoras para possibilitar a 

explicitação das dificuldades, os conflitos e as distorções que ocorrem ou podem 

vir ocorrer se  se engajar nesta decisão. Concordamos com BLEGER ( 1989, p. 

55), ao afirmar que “No campo de ensino, o grupo prepara-se para aprender e 

isto só se alcança enquanto se aprende, quer dizer, enquanto se trabalha.  

A instituição saúde conquistou inclusive espaços coletivos onde 

trabalhadores, usuários e prestadores têm a possibilidade de exercitar o poder e a 



 

  

co-responsabilidade no direcionamento das questões da saúde, e aqui estamos 

falando dos Conselhos e Conferências de Saúde. 

Pensamos que esse caminho terá que ser trilhado, até mesmo porque pode 

ser uma das vias de aprender/ensinar a exercitar a cidadania, um dos princípios 

defendidos pelo SAD. Nestas instâncias de participação, poderá se conquistar 

mais visibilidade ao projeto, portanto, ter a dimensão política desta prática 

publicizada e se conquistar mais sujeitos co-responsáveis por sua sobrevivência, 

e crescimento, possibilitando que mais usuários tenham acesso ao SAD sem se 

preocuparem com aspectos de natureza de pagamento direto: “mas cobra? Vou 

ter que pagar alguma coisa?” Quantas vezes já enfiaram a mão no bolso, o 

pessoal desconhece até o direito que a gente tem,  que estar lá no domicílio não 

é favor não”. 

Os Conselhos e Conferências de Saúde não são máquinas que funcionam 

encadeadamente, ordenadamente o tempo todo, podemos dizer que retratam o 

cotidiano, com potencial de ser mais revelador quanto as disputas em jogo, os 

diferentes projetos circulantes, diferentes agentes com intencionalidades de ação 

que nem sempre são comuns e nem sempre são contraditórias. Portanto, as forças 

conservadoras de uma prática de enfermagem que continue sendo conformada e 

conformando o modelo predominante do Pronto Atendimento em Saúde, 

centrado na doença e não no doente onde as atividades de enfermagem voltam-se 

também para esta ação, estarão presentes e vivas estabelecendo estratégias para 

obstaculizar mudanças e capturar processos de criação. 



 

  

O instituído / instituinte são componentes que na situação aqui pensada 

estarão circulando na arena de forma constante. Ou seja, aqui seria um espaço 

onde os trabalhadores da saúde e, no caso desta investigação, os trabalhadores de 

enfermagem poderiam também assumir o compromisso da co-responsabilidade 

de participar do processo decisório das políticas de saúde, exercitando uma 

prática em sua dimensão técnica-assistencial e política. Consideramos que se 

guardando as especificidades da dimensão técnico-assistencial, os usuários ao 

participarem/atuarem nestes espaços também terão a oportunidade de exercitar as 

dimensões citadas, conquistando o alargamento da cidadania e ir 

(des)construindo a imagem a população não está acostumada a brigar por seus 

diretos, além da gente não ter isso também. DSC1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

  

 

REVISITANDO A PRÁTICA ASSISTENCIAL: a 
subjetividade como matéria prima para a reorganização 

do processo de trabalho 
 

O tema em análise refere-se ao TEMA 2 - A Assistência Domiciliar opera 

com tecnologias “visíveis e correntes” (leve-duras, duras) e está incorporando as 

tecnologias “encobertas e marginalizadas” (leves) e estas são desenvolvidas 

gradativamente gerando no profissional processos subjetivos que implicam no 

amadurecimento pessoal pela reflexão, um aprimoramento na sensibilidade, e um 

prazer no trabalho, que é decorrente de sentir-se autor desta obra., sendo possível 

por permitir contato com desprazer, com o incompleto, com a onipotência e 

impotência, por possibilitar enfrentar desafios. 

Este tema se constitui do entrelaçamento de três dos DSC que expressaram na 

ordenação do material empírico uma direcionalidade para a dimensão do 

envolvimento estabelecido entre as pessoas, demonstrando uma descoberta de 

saberes64 os quais foram encontrados num mergulho nos espaços internos dos sujeitos 

que participaram desta pesquisa. Ao pensarmos num mergulho, elaboramos a imagem 

de um movimento processual saindo de um espaço conhecido, que pressupõe um 

certo domínio e ir se deslocando para um outro espaço onde existe necessidade de 

readaptações, exige investimento para enfrentar o desconhecido e as surpresas, 

resistência ao enfrentar as oscilações entre a pressão interna e externa, disposição 

para: mudar o eixo da visão, enxergar algo antes nunca visto, conseguir permanecer lá 



 

  

embaixo, permitir vivenciar o prazer e a angústia desta imersão, que possibilita idas e 

vindas no interno/externo, no visível e naquilo que está oculto.  

Apesar desta análise estar se dando em separado do primeiro tema, 

podemos afirmar que se trata de uma questão puramente didática, pois na 

realidade, as manifestações aqui expressadas são intrínsecas e tecidas 

simultaneamente na conformação da prática assistencial. Fazer essa separação, 

mesmo sabendo das circunstâncias em que esta se deu, não foi um exercício fácil 

de se cumprir. Em alguns momentos sentimos que faltava algo e, ao mesmo 

tempo, parecia que já tínhamos feito considerações da mesma natureza em 

momentos anteriores. Até podemos fragmentar os fatos, os fenômenos, o homem, 

porém quando estamos caminhando na busca da integralidade da assistência, vão 

se tornando mais difíceis as divisões.  

 

5.1. Refletindo sobre as relações produzidas na Assistência Domiciliar  

O trabalho em saúde se materializa nas relações do homem com outros 

homens e com a natureza, onde se fazem necessárias adaptações ativas a 

transformações ou manutenções, portanto, o homem é produtor e produto destas 

relações, e nesta perspectiva produzir saúde vai além do resgate unicamente do 

corpo para a produção. 

Entendemos que a criatividade, a adaptação crítica à realidade, a 

alienação, e processos subjetivos estão presentes no emaranhado da produção em 

saúde. BLEGER (1989, p. 56) afirma que “entre os instrumentos sociais de 

                                                                                                                                                                          
64 Saber enquanto algo que transcende o intelectivo, o cognitivo, é algo que provoca brechas, transformação, imprime 
uma praxis modificada.  



 

  

alienação está, em lugar relevante, o ensino e a forma com que - em geral - se 

realiza: desumanizada e desumanizante.” Isto também podemos transportar, sem 

medo de errar, para a forma com que em geral, se age na produção de saúde. 

Nesse sentido, as enfermeiras admitem que a assistência domiciliar 

proporciona reflexão e revisão na forma como os trabalhadores vêm 

estabelecendo as relações com os usuários ao adentrarem no domicílio.  

Quando você vai na casa, você percebe que a mãe tem vergonha de falar pra 
você, lá no hospital, que ela não tinha o que comer, pois não tinha nada. A 
hora em que você [...] se depara com aquilo, que pára de falar um 
pouquinho, escuta e vê [...], você vê a diferença que faz algumas coisas, além 
de você ver e orientar no posto, no hospital e ir lá [...]. Conhecer o lado de 
lá, porque é uma coisa você falar de branco, lá na sua área, sentar, orientar 
e outra coisa é você ir lá na casa dela e sentar na cadeira, no chão, no sofá, 
na cama. Lá você é um estranho [...]. Admito que eu fiz muita visita errada, e 
como! De você dar a receitinha pronta, de estar curando o umbigo com éter? 
A mãe respondia: ‘Ah, estou pondo isto, ah!’ e você afirmava que tinha que 
colocar o éter, daquela maneira incisiva. E não buscava a cultura porque ela 
pôs isso ou aquilo. DSC2 
 

Neste fragmento podemos perceber que somos sujeitos produzidos. 

Produzidos nas instituições: educação e saúde, onde quem usa uniforme branco já 

sinaliza que é aquele que ensina, o que determina, e, portanto, é aquele que fala. O 

outro ouve e até se sente acanhado de falar o que realmente está se passando. Ou 

então, já incorporou que nos serviços de saúde só se deve falar de desajustes do 

corpo anatômico, ou então fala aquilo que a enfermeira ou o médico quer ouvir. 

“Estou dando direitinho o peito, estou dando papinha.” Fala bonitinho, ou seja, 

este conceito foi produzido no modo de conceber saúde e este modo também produz 

este conceito. 

CAMPOS (1997, p. 242) nos fala sobre o grau de alienação dos 

trabalhadores variando de acordo com a circunstância do contexto e da própria 

atuação dos trabalhadores em relação ao objetivo, objeto e meios de trabalho dos 



 

  

serviços de saúde e defende ser a especificidade deste trabalhador o agir em 

defesa da vida, com identidade comprometida com a produção de saúde, e não ter 

uma “identidade assegurada mais pelo diploma, pelo uniforme branco da 

indiferença e pelo fechamento dos seus saberes ao comum dos leigos.” 

Nesse espaço de relações reveladas de objetividade se oculta a produção 

de subjetividades. Essa é a dimensão que os trabalhadores vêm afirmando estão 

desenvolvendo na assistência domiciliar. 

Afirmam que esta prática tem possibilitado se sentir um estranho, o que nos 

leva a pensar que os mecanismos de defesa, os espaços de segurança utilizados no 

hospital, nas UBSs, a construção da identidade caracterizadas por valores acima 

citados começam a ser “tocados”, revistos. É o início de um mergulho na tentativa 

de enfrentar o desconhecido, é iniciar também a aproximação com o sentimento de 

frustração, de angústia para poder desfrutar o prazer de estar num “mar de 

possibilidades”.  

Os institucionalistas, como Pichon-Rivière, Baremblitt, Bleger alertam que o 

desconhecido é tido como perigoso e pode provocar desorganização nas defesas, o 

que nos leva a pensar que muitos trabalhadores podem não estar dispostos e/ou 

preparados para enfrentar as dores inevitáveis desse mergulho fora do seu espaço de 

segurança.  

Por vezes enganamos a nós mesmos, pois se atentarmos para nosso 

cotidiano nos serviços de saúde é explícito o quanto o trabalho é e está sujeito a 

imprevistos. CAMPOS (1997, p. 229) faz essa consideração da 

imprevisibilidade, lembrando por exemplo, “com alguma razão na clínica ‘cada 



 

  

caso é um caso’”. Não estamos negando as tendências, as regularidades, mas 

tentamos dizer que por mais que nos sintamos seguros com as normas, as rotinas, 

com o acúmulo de experiências estamos sempre expostos aos imprevistos, 

portanto temos a ilusão de segurança.  

Ao nos permitirmos enfrentar a angústia do novo também temos a 

oportunidade de aprender, de descobrir outros valores, outros mundos, de 

reincorporar o “ser humano” no processo do cuidado, uma vez que em 

determinados tempo / espaços esse ser, em nome da pretensa objetividade, foi ou 

é discriminado.  

Adotando essa postura, onde se considera, no processo de trabalho, que 

um ser humano está frente a outros seres humanos e frente às situações que os 

cercam, pensamos que se tem muito mais possibilidades de sabermos e 

enxergamos os fatos realmente como eles são, e aí as intervenções, no caso do 

processo de trabalho em saúde, também se apresentarão com mais potência em 

diminuir o sofrimento do outro. 

O processo de trabalho em saúde não pode ser restrito aos extremos, ou 

seja, aquele que supostamente “atende” e o que é supostamente “atendido”. 

Entre este trabalhador e este usuário permeia uma rede de relações próprias 

daquele momento e ainda esta relação é composta de outras não só entre eles, 

mas criada a partir da rede de relações próprias de cada um deles, às vezes, com 

distintos pontos de convergência ou outras vezes não. Essas teias são produzidas 

na sociedade em que vivem, que é determinada e determina um modo de 

produção, e tem em sua produção também bens relações traduzidos por 



 

  

costumes, crenças, sentimentos, valores, enfim um modo de andar na vida. Esse 

modo de andar na vida pode se cristalizar pode se modificar. 

As enfermeiras demonstram aproximar desta compreensão ao declarem 

como vêm processando as experiências oportunizadas pela assistência domiciliar: 

[...] não buscávamos a cultura porque ela pôs isso ou aquilo. [...] só que 
muita atenção que ela dá ao nenê, o cuidado pro adulto é cultural, tem a 
questão da segurança, tem um monte de coisa, que a gente não media [...]. 
Eu acho que não saberia pontuar se foi a partir da visita ou não, mas eu vejo 
que a gente passou por um processo de enxergar as coisas de um modo 
diferente [...]. Isso vem acontecendo, acho que hoje trabalho de um modo 
diferente do que era a dez anos atrás. Acho que tem a ver com você sair, ver 
o paciente de uma outra forma. Essa visita a gente valoriza principalmente 
quando vai até em bolsões mesmo de pobreza, eu acho que quando a gente 
faz sente o impacto da vida que valoriza muito [...], tem muita coisa que a 
gente não valoriza e que a partir do momento que você vai, vê, olha, a gente 
passa a valorizar e a ter outros valores que às vezes passariam 
desapercebidos. Isso deu um impacto na minha vida profissional sim, da 
forma que eu olho o paciente, que eu atendo [...].DSC2 
 

Esta situação retrata o trabalhador como homem histórico e social, que 

modifica a si mesmo, que modifica o meio e o outro no processo de relações 

sociais. Ele se abre para a relação de alteridade, ou seja, vê no outro ser um 

diferente, que o faz rever suas concepções, seus valores enfim a sua prática. É o 

reconhecimento da diferença entre você e o outro e pensamos ser esta dimensão da 

relação um dos importantes passos na sensibilização para um projeto de trabalho 

no eixo da defesa da vida e da cidadania. Isso deu um impacto na minha vida 

profissional sim, da forma que eu olho o paciente, que eu atendo. 

Neste sentido, MINAYO (2001) nos traz a contribuição de Karel Kosic, 

autor importante na discussão do significado subjetivo da ação humana, onde o 

mesmo afirma “a práxis é a grande mediadora entre o indivíduo, a natureza e a 

sociedade” considerando assim a práxis a esfera do ser humano enquanto criador 



 

  

da realidade objetiva e, portanto, reafirma que a “a prática não pode ser pensada 

como uma atividade exterior às pessoas”. Nesta direção, o autor reafirma que 

“os seres humanos conferem sentido e transformam a realidade, fazendo-a passar 
pela subjetividade. Daí que o fato fundamental da vida em sociedade é o caráter 
criador do ser humano: ele cria objetos, cria cultura, e assim transforma e se 
transforma.” (MINAYO, 2001, p. 13) 
 

Acreditando nesta dimensão transformadora, conseguimos enxergar, no 

conteúdo expresso em diversos fragmentos do DSC2 o encontro de duas pessoas 

com uma produção através de um trabalho vivo em ato de um processo de 

relações onde expectativas e necessidades estão presentes e se tem a atuação 

recíproca de uma pessoa sobre a outra podendo promover momentos de falas, de 

escutas, de interpretações. Ainda, pode ocorrer a satisfação ou não das 

expectativas ou necessidades trazidas por essas pessoas neste encontro, pode-se 

gerar ações de cumplicidades, portanto, estabelecer co-responsabilidade em torno 

do problema a ser enfrentado, conformando uma relação de confiabilidade e 

produzindo relações de vínculos e revisão de concepções acerca do processo 

saúde/doença/cuidado, de seus valores e simultaneamente no seu modo de agir: 

[...] tem muita coisa que a gente não valoriza e que a partir do momento que 

você vai, vê, olha, a gente passa a valorizar e a ter outros valores que às vezes 

passariam desapercebidos. Isso deu um impacto na minha vida profissional sim, 

da forma que eu olho o paciente que eu atendo[...].DSC2 

A AD incomoda a gente um pouco porque você vai  no domicílio e vê muita 
coisa que você precisaria mudar, por exemplo situação de pobreza. Por ai vê a 
nossa realidade, que você tem que ficar trabalhando isso, as dificuldades até 
compreendo dominar nas situações, porque tem momentos que você não tem 
muito onde lançar mão, não tem resposta pra tudo [..]. Acho que é por ai e 
com isso você vai crescendo, trocando com os colegas idéias pra poder 
melhorar e em cada situação você vai estar discutindo nesse grupo, num grupo 
maior, como o do SAD. DSC2 
 



 

  

Podemos ainda perceber o quanto se faz necessário reconhecer o saber do 

outro, mesmo que isso, a princípio, signifique abandonar o marco de segurança o 

que pode provocar medo e temor de enfrentar as ansiedades. Enfrentar esses 

desafios abre possibilidades de aprendizagem, possibilidades de causar mudanças 

em nossas atitudes, em nosso modo de olhar o outro. Para BLEGER (1989, p. 65) 

“Ansiedades e confusões são, por outro lado, ineludíveis no processo do pensar 

e, portanto, da aprendizagem” e são momentos do processo criador. 

A assistência domiciliar aparece mais uma vez com potência de realizar uma 

outra leitura da realidade, de forma a ir desenvolvendo a capacidade crítica, ir 

fazendo uma releitura das intervenções realizadas cotidianamente nos serviços de 

saúde. Poderíamos dizer que a assistência domiciliar favorece sentimentos de 

solidariedade com a dor e com o sofrimento do outro. Não podemos dizer que seja 

uma exclusividade da assistência domiciliar, mas ao sair dos serviços de saúde para 

o domicílio, entendemos que já existe a permissão de enfrentar o desafio, de tentar 

romper o medo e, portanto, até de arriscar viver o par contraditório 

sofrimento/satisfação. 

Nesse sentido SÁ (2001, p. 154-155) aponta como uma das causas da 

“incapacidade dos trabalhadores de saúde se solidarizarem com a dor e o 

sofrimento alheios, e até mesmo sua capacidade de causá-los, residiria na 

impossibilidade de lidarem com seu próprio sofrimento psíquico, resultante da 

forma como se dá seu processo de trabalho – cada vez mais segmentado e 

descontínuo.” 



 

  

Neste estudo SÁ (2001) cita o trabalho de Izabel Menzies, neste trabalho a 

autora discute a natureza da ansiedade especificamente em relação ao trabalho da 

enfermagem. Apesar do referido estudo ser em relação à enfermagem, este autor 

acredita que as conclusões de Menzies podem ser extensivas aos demais 

trabalhadores da área da saúde que prestam cuidados diretos aos usuários, o que 

também concordamos. SÁ (2001) destaca os fenômenos no trabalho da 

enfermagem e estes são: a desvalorização da vida, a banalização da dor e do 

sofrimento alheios, na investigação de Menzies sendo eles:  

 fragmentação do relacionamento enfermeira-paciente, demonstrada 

pela divisão técnica do trabalho, onde cada trabalhador faz determinados 

procedimentos, evitando entrar em contato de forma integral com o 

paciente. 

 despersonalização ou negação das diferenças individuais, quando 

identificam os pacientes por suas patologias ou pelo número do leito, ou 

número da família.  

 obscuridade intencional na distribuição de responsabilidade, não se 

tendo claro quem é responsável pelo quê e por quem. 

 resistência à mudança. 

As enfermeiras participantes desta investigação relatam que a vivência do SAD 

tem possibilitado produzir sentimentos de outra natureza daqueles encontrados por 

Menzies. 

[...] conhecer a situação das pessoas que frequentam a sua unidade, porque 
lá dentro eles podem se apresentar de uma maneira [...] lá fora de outra, é 
aquela história, você vai num posto, num hospital, põe a melhor roupa e o 
paciente fala aquilo que a enfermeira ou o médico quer ouvir. [...] se depara 
com aquilo, que pára de falar um pouquinho, escuta e vê [...], você vê a 



 

  

diferença que faz algumas coisas, além de você ver e orientar no posto, no 
hospital e ir lá [...]. Conhecer o lado de lá [...], tem muita coisa que a gente 
não valoriza e que a partir do momento que você vai, vê , olha, a gente passa 
a valorizar e a ter outros valores que as vezes passariam desapercebidos. 
DSC2 
 
 

Admitem neste fragmento que através do SAD passaram enxergar outras 

coisas que habitualmente passavam despercebidas o que nos possibilita entender que 

o usuário passa a ser visto de forma mais inteira. Neste despertar estão anunciando 

que a assistência domiciliar pode ser um disparador para repensar o processo saúde-

doença-cuidado, na perspectiva de ampliação e, assim caminhar para um agir que se 

volte para a integralidade, humanização, construção de um conhecimento 

interdisciplinar.  Também consideramos importante investir e se preparar para agir 

na complexidade da integralidade e ir atuando em ações de caráter preventivo e 

curativo, como também em ações assistenciais e educacionais, em âmbito individual 

e coletivo. 

Estamos sendo cautelosas ao colocar o SAD como podendo ser um 

disparador de mudança por entendermos que outras tecnologias precisariam ser 

utilizadas como suporte no desenvolvimento deste projeto, para continuar com a 

potencialidade da mudança. Queremos dizer que o SAD apresenta 

especificidades que contribuem para a revisão de concepções, reflexões acerca de 

condutas e que são processadas com muita angústia, sofrimento, portanto, 

precisam ser acolhidas nos espaços coletivos já existentes, como a reunião 

mensal e ou até criar outros onde se trabalhem os conflitos, as diversidades 

existentes nas unidades de saúde, os pensamentos das pessoas, nos sentimentos 

ambivalentes e de ansiedade, como as determinações de natureza sócio política 



 

  

do contexto em que o grupo de trabalhadores e o projeto são conformados e 

conformam este convivendo.  

As tecnologias aqui apontadas precisam ser incorporadas, valorizadas nos 

diferentes níveis as SMS-RP, inclusive se ampliar nos diversos serviços do  nível 

central . 

Trabalhar com essa complexidade de fatores implica, para nós, a necessidade de 

reconhecer a presença de um coordenador de grupo de trabalho com habilidades e 

conhecimento de trabalho de grupo com referencial teórico que contemple o processo 

de trabalho dialeticamente tanto nos aspectos objetivos, como subjetivos, e ainda que 

este coordenador, preferencialmente, não seja um integrante imerso e com 

representação de poder no grupo de trabalho. Assumimos a posição de contar com um 

coordenador preferencialmente “externo” ao grupo, embora haja estudiosos desta 

temática que tomam outra posição, ou seja, apostam na capacidade de auto-análise e 

auto gestão do grupo. 

Parece, assim, se configurar, neste processo, a necessidade de um espaço e 

de um direcionamento que indiquem a utilização mais intensiva de tecnologias 

leves, ou seja, que impliquem para o trabalhador um revisitar permanente dos 

processos de interação e intervenção de modo a produzir espaços singulares de 

cuidado, o que MERHY (1997) chama de espaços intercessores, já tratados aqui 

anteriormente. 

Longe de estarmos adotando uma perspectiva derrotista, sabemos que 

mesmo lançando mão dos espaços coletivos com coordenadores com perfil 

citado ainda o SAD continuará em potencialidade, talvez com mais, porque 



 

  

precisamos lembrar que “A realidade ultrapassa a imaginação e fantasia de 

todos os homens juntos.” (BLEGER, 1989, p. 65)  

É este um dos medos que precisamos enfrentar e ultrapassar, pois esta 

superação possibilitará o caminho interminável da busca, o acreditar na utopia e 

ainda sentir  prazer no trabalho em processo de realização. 

Continuando olhar para as produções subjetivas que o processo de 

trabalho do SAD tem revelado aos trabalhadores, inclusive assinalando um 

afastamento aos apontados por Menzies apud SÁ (2001) trazemos mais um, no 

fragmento abaixo 

Admito que eu fiz muita visita errada, e como! De você dar a receitinha 
pronta, de estar curando o umbigo com éter? A mãe respondia: ‘ah, estou 
pondo isto, ah!’ e você afirmava que tinha que colocar o éter, daquela 
maneira incisiva. E não buscava a cultura porque ela pôs isso ou aquilo. [...] 
Não é do jeito que eu quero, redondinho, bonitinho e de reflexão da gente 
enquanto pessoa, enquanto profissional possibilita isso pra gente. É muito 
risco enquanto experiência de vida, vi o outro lado da assistência, foi muito 
rico. Você fica preocupada porque quando a gente não vê a gente não sente, 
é diferente. Tem gente que pensa não deu, não deu. Ai eu falo: “gente é uma 
vida”. Mexe com o lado humano da gente, mexe com os nossos valores. Você 
chega a falar: “Não, deixa eu respirar fundo, eu posso querer que essa 
pessoa arrume cozinha que nem eu.” Então, mexe. E todo esse trabalho que 
vai fazendo com que a gente reflita, pense [...] e que no hospital não tem 
nada disso, mesmo que muitas vezes a sensação de impotência seja tão 
grande que você sai muitas vezes frustrada e volta pra unidade arrasada. 
Mas também o retorno que a gente tem, às vezes, são coisas tão pequenas, 
mas que são muito gratificantes como, por exemplo, o rapaz que está 
andando, uma criança que vem e você vê que está conseguindo desenvolver, 
quando você deu uma orientação e por mínima que foi você viu que a mãe 
captou e que está fazendo, então são coisas pequenas. Às vezes a situação é 
tão deprimente [...]  que  você fala: “eu não deveria nem ter saído” [..] mas 
você aprende muito com o paciente, e com as situações que você vê. É um 
trabalho que a gente sempre tem que aceitar ser revisto. DSC2 
 

As participantes deste estudo relatam que ir para o domicílio provoca uma 

série de revisões, indicando um movimento de deslocamento do processo de 

resistência à mudança. 

Reconhecer o que se fez de uma certa forma e depois ter a possibilidade de 

concluir que não era a mais adequada, ou que teria a possibilidade de fazer de 



 

  

forma melhor para o usuário e para a família não é comum acontecer, uma vez 

que pressupõe-se abandonar a atitude onipotente que conformamos em nossas 

relações. Contudo é necessário sempre termos em mente o quê e para quê 

estamos nos serviços de saúde. Afinal, qual a finalidade de nosso trabalho em 

saúde? Há uma tendência a desenvolvermos nossas ações para nos satisfazermos, 

e subordinamos às necessidades do usuário às nossas, conforme expressam as 

enfermeiras desta pesquisa. Você sai às vezes de uma visita com aquela ilusão de 

que a tua parte estava feita, e que agora depende da mãe. 

As enfermeiras demonstram estar tendo um outro entendimento sobre a 

finalidade do trabalho quando manifestam ser ilusão considerar que uma parte do 

processo de trabalho foi cumprida. [...] mesmo que muitas vezes a sensação de 

impotência seja tão grande que você sai muitas vezes frustrada e volta pra 

unidade arrasada. Às vezes a situação é tão deprimente [...] que você fala: “Eu 

não deveria nem ter saído” [..] mas você aprende muito com o paciente, e com 

as situações que você vê. É um trabalho que a gente sempre tem que aceitar ser 

revisto. Ao se afastarem desta concepção podemos vislumbrar o caminho da co – 

responsabilidade pela saúde do outro, de maneira que para ser atingido esse 

compromisso se faz necessário rever o entendimento do processo de 

aprendizagem. Revisão esta que também provoca desorganizações nas defesas, 

inseguranças, ansiedades, angústia, sofrimento na ação. 

PICHON–RIVIÈRE (1982) conceitua aprendizagem de tal forma que nos 

possibilita rever o modo de agir, de olhar no processo de trabalho em saúde. 

“Está sustentada em uma outra didática que a caracteriza como apropriação 
instrumental da realidade, para modificá-la [...] Entendemos por adaptação ativa, 



 

  

aprendizagem do real, a relação dialética mutuamente modificante e enriquecedora 
entre sujeito e meio. Aprender é realizar uma leitura da realidade, leitura coerente, e 
não aceitação acrítica de normas e valores. Ao contrário, buscamos uma leitura que 
implique capacidade de avaliação e criatividade (transformação do real).” (PICHON–
RIVIÈRE, 1982, p. 176-177) 
 

Esta concepção permite tanto aos trabalhadores como aos usuários 

reverem e modificarem condutas em relação ao processo de ensinar / aprender 

podendo significar crescimento para ambos. As enfermeiras revelam em diversas 

oportunidades o crescimento proporcionado com o processo de trabalho no SAD. 

Ao adotar essa perspectiva fica subentendida uma possibilidade de modificação 

na relação de poder entre trabalhador e usuário. Esta modificação de relação pode 

ser um dos pontos chaves da resistência, pois para processar essa transformação 

pressupõe-se a coexistência, ou pelo menos, a alternância de ansiedades distintas, 

uma denominada paranóide representada pela ameaça que é o novo, o 

desconhecido e a ansiedade depressiva a qual se manifesta pela “perda de um 

esquema referencial e de um certo vínculo que a aprendizagem sempre envolve” 

(BLEGER, 1989, p.72). Nesse movimento vai se experimentando a insuficiência 

do saber estruturado no conhecimento do corpo anátomo-fisiológico, sem com 

isso estarmos negando a sua importância e necessidade, mas se evidencia que só 

as tecnologias leve-duras e duras não são suficientes no trato da complexidade 

das relações que envolvem o processo saúde-doença cuidado e, portanto, as 

diferenças individuais, as crenças e os aspectos culturais passam a ser 

considerados neste processo de trabalho. 

Estamos trazendo o tempo todo fatos da subjetividade que são imanentes a 

todo processo de trabalho, eles até podem ser desprezados, desconsiderados por 

diversas teorias, no entanto, são mais vivos do que o ser humano pode alcançá-



 

  

los. GUATTARI & ROLNIK (1986, p. 33) nos afirmam que “A subjetividade 

está em circulação nos conjuntos sociais de diferentes tamanhos: ela é 

essencialmente social, e assumida e vivida por indivíduos em suas existências 

particulares.”  

Os autores nos encaminham para a oscilação pendular que os indivíduos 

podem viver, desde o pólo da alienação/opressão ao da singularização. Referem-

se que na subjetividade relativa a alienação/opressão o indivíduo se modela, se 

submete segundo à subjetividade recebida, enquanto que na subjetividade 

singular, o indivíduo se reapropria dos componentes da singularidade recebida 

num processo de reelaboração e criação. Constituição esta que também 

entendemos como partes das instâncias de manutenção como da transformação. 

 

5.2. Entre o explícito e o oculto: a (re)construção das relações entre 

trabalhadores e usuários 
Ainda fazendo um paralelo quanto à despersonalização destacada por SÁ 

(2001) entre os fenômenos encontrados por Menzies em 1970 na produção da 

banalização da dor e do sofrimento alheio, com a assistência domiciliar, as 

enfermeiras do SAD apresentam em seus depoimentos o estabelecimento de 

envolvimento mais personalizado, vai além de realizar o procedimento técnico, 

falam de conhecer o paciente, de possibilidades de seguimento, de um outro 

envolvimento onde se cria vínculo, empatia, auto-confiança, solidariedade, 

explícitos nos fragmentos a seguir. 

[...] quando a gente sai e conhece o paciente lá na casa dele é outra reflexão 
que a gente faz, dentro do domicílio a gente cria muito mais, e a assistência é 
mais personalizada, é pensar bem essas besteiras de mandar dar banho na 
bacia estéril [...] tinha aprendido isso e repassava o que ela aprendeu e hoje 



 

  

olha as besteiras que ela mandava a mãe fazer. [...] Inclusive refletir que ter 
envolvimento na assistência significa que o paciente passa ser seu e não do 
serviço, [...].e  quem vai no domicílio cria vínculo, você tem condições de 
marcar um retorno, dar uma sequência, coisa que na Unidade você não tem 
como fazer. [...] No domicílio a gente pode ir muito além, a gente não pode 
ficar só na história que a gente vai fazer um curativo, pude perceber isto [...]  
e é fundamental. [...] Quando você faz assistência domiciliar, você passa a 
conhecer o paciente, cria um outro vínculo, um outro envolvimento. Aí a 
gente não quer abrir mão também, porque o envolvimento, o vínculo é 
diferente. Isto não é exclusivo da assistência domiciliar, eu acho que é do 
atendimento de um modo geral, mas na AD isso aparece mais forte também. 
[...] Eu acho que as vezes a gente tem até que policiar isso, mas nos 
pacientes que eu acabo indo no domicílio, eu acho que isso acaba até sendo 
mais forte, criando mais vínculo, mais empatia . [...] Estabelece confiança no 
sentido profissional e como pessoa. Assim paciente chora o que tem que 
chorar , quando não chorou no posto. Te coloca situação que ela não 
colocou na Unidade [...],  produz a integração das pessoas,  isso que é 
importante, auto-confiança, solidariedade. DSC2 
 

Nos fragmentos acima as agentes dessa investigação vêm afirmando que 

no domicílio os encontros entre trabalhadores e usuários vêm permitindo revelar 

fatos que no cotidiano dos serviços de saúde costumeiramente tem sido ocultado. 

Até encontram explicações objetivas para essa disposição de uma (re) 

significação desse encontro, através desse entendimento: 

O domicílio também pode ser um espaço de abertura. Os dois (trabalhador e 
usuário) podem estar disponíveis, porque ali ninguém está te telefonando, 
ninguém está te chamando pra fazer outra coisa [...] e se você chega lá, só 
está ela e um adulto, uma mãe com a criança sem o marido, enfim tanto pro 
seu lado com pro paciente tem mais disponibilidade nesse sentido, nesse 
envolvimento a gente se firma como enfermeira ,como profissional, mas vai 
muito da postura que a gente entra no domicílio. DSC2  
 

A ausência dos ruídos externos pode significar passagem, abertura para a 

manifestação dos ruídos internos, ou seja, o padrão de comportamento que está 

na base das relações podem estar se ampliando, não reduzindo essa base 

estritamente aos alicerces biomédicos, permitindo assim uma relação que [...], 

produz a integração das pessoas, isso que é importante, auto-confiança, 

solidariedade...[...] mas, nos pacientes que eu acabo indo no domicílio, eu acho 

que isso acaba até sendo mais forte, criando mais vínculo, mais empatia. DSC2 



 

  

Encontrando em fatores externos, ali ninguém está te telefonando, ninguém 

está te chamando pra fazer outra coisa, as justificativas para estabelecer outra forma 

de relação podemos também pensar que os trabalhadores estão estrategicamente e de 

forma implícita projetando para o externo suas próprias dificuldades. Para entender 

esse “projetar para o externo” nos apoiaremos no conceito de transferência de 

PICHON –RIVIÈRE (1982).  

“A transferência consiste, então, em uma “conduta réplica”, uma “analogia 
emocional”, em um “como se”. Em outros termos, a transferência é um processo 
de adjudcação de papéis, inscritos no mundo interno de cada sujeito. Os indícios 
das diferentes adjudicações devem ser decodificados, e a interpretação consiste 
nessa decodificação: ou seja, a transformação do implícito, do inconsciente, em 
consciente. A transferência deve ser entendida como a manifestação de sentimentos 
inconscientes que apontam para a reprodução estereotipada de situações, 
característica da adaptação passiva. Essa reprodução está a serviço da resistência 
à mudança, da evitação de um reconhecimento doloroso, do controle das 
ansiedades básicas (medo da perda e do ataque).” (PICHON–RIVIÈRE, 1982, p. 
162, 163) 
 

Articulando e refletindo sobre este conceito os trabalhadores poderiam 

encontrar brechas para reverem suas condutas e aperceberem das contradições que 

se estabelecem no cotidiano. Ao recorrem, geralmente, só a fatos externos e não 

tomarem contato de que esta representação os impede de pensar, de refletir na 

possibilidade de agir de um outro jeito, estão na realidade à serviço da resistência à 

mudança. 

A imagem dos serviços de saúde, principalmente as dos serviços públicos se 

apresenta, particularmente em determinados momentos65, configurada em um 

grande número de pessoas necessitando de cuidados, pessoas com expressões 

corporais de dor, sofrimento, de submissão. Outras com manifestações de 

inquietações, de revolta, impaciência e os trabalhadores expressando, na maioria das 

                                                           
65 Quando falamos determinados momentos, estamos dizendo que há diferença de demandas no transcorrer do 
período de trabalho, nos serviços de saúde, oscilando entre momentos de acúmulo excessivo e de ociosidade. 



 

  

vezes desmotivação, sinais de cansaço, de irritabilidade, enfim um quadro muito 

pouco indicativo de satisfação de necessidades. Por outro lado, nos momentos que 

este quadro se altera para uma situação de pouca demanda, as atitudes dos 

trabalhadores, em geral, permanecem inalteradas, ou seja, o excesso da demanda e a 

ociosidade parecem conviver harmoniosamente. 

Os espaços dos serviços de saúde e o espaço do domicílio parecem ser 

paradoxais ao se apresentarem com possibilidades semelhantes, porém, são 

reconhecidos com significações antagônicas, ou seja, na unidade de saúde o lugar de 

espera e a demora são “insustentáveis” Quando na unidade você pára para ouvir o 

usuário colocar suas dificuldades, o marido não entende, faz cara feia, tá na hora 

do futebol, o serviço está demorando e quer que ela vá embora. Aí é necessário 

conversar com ele para esperar [...]. Ao procurar o serviço de saúde o usuário busca 

satisfazer-se de algum tipo de necessidade, que pode se resolver a necessidade da 

sua companheira. Já no espaço domiciliar o tempo se apresenta mais “largo”, mais 

possível de espera, a demora parece ser bem vinda e se constitui um dos fios para se 

tecer possibilidades ocultadas na unidade. 

 O domicílio também pode ser um espaço de abertura.[...] Assim o 

paciente chora o que tem que chorar , quando não chorou no posto. Te 

coloca a situação que ela não colocou na Unidade [...] DSC2 

 

A assistência domiciliar é revelada pelos trabalhadores com potencialidade 

para rever o significado das tecnologias utilizadas no cuidado, ou mesmo a sua 

prática profissional. No modelo de saúde hegemônico, as tecnologias 

                                                                                                                                                                          
FORTUNA (1999) faz uma analogia destes momentos dos serviços de saúde com o movimento das marés citando “o 



 

  

predominantes no processo de trabalho são as duras e leve-duras, sendo as leves 

discretamente ou quase não utilizadas, e particularmente, em relação ao trabalho 

da enfermeira nas UBSs são as tecnologias duras e leve-duras que conformam a 

prática de trabalho da saúde e particularmente,  no caso, também as da 

enfermeira. (ALMEIDA, 1991)  

No domicílio as tecnologias leves parecem emergir com maior visibilidade 

e necessidade. Essa mudança provoca insegurança, medo de estar fazendo tudo 

errado, medo de estar desviando-se da assistência, manifestações traduzidas pelas 

enfermeiras ao declararem então nesse tipo de trabalho eu fui me desviando 

muito da parte de assistência só de procedimento técnico, e comecei a visitar 

muita adesão, e nessa adesão66 eu achei que eu estava fazendo tudo errado, eu 

falava tá tudo errado [...] DSC2. 

A prática de enfermagem neste fragmento é reconhecida 

predominantemente pelo saber/fazer de procedimentos técnicos – tecnologias 

leve-duras e duras, sendo as leves negadas, e até mesmo consideradas 

equivocadas / errôneas. Ao tentar analisar, sob a dimensão subjetiva, o 

afastamento dos procedimentos técnicos tem-se implicações no território das 

perdas (não estou fazendo aquilo que é meu, que faz parte do meu saber / fazer, 

aquilo que é do meu domínio) e por outro lado o que normalmente não era e/ou é 

valorizado – as tecnologias leves – significam caminhar por outros espaços que 

também amedrontam, é o novo, e por não se ter o domínio, as defesas frente a 

possíveis ataques são muito lábeis, e o medo do ataque se destaca. É mais fácil 

                                                                                                                                                                          
hall de espera se enche e se esvazia numa retórica infinita”. FORTUNA (1999, p. 179) 



 

  

achar que está tudo errado, do que enfrentar. Felizmente, não foi esse o caminho 

tomado por este conjunto de enfermeiras, ao entrarem em contato com esse 

medo, demonstraram estar caminhando em direção a mudanças, de incorporar o 

invisível que está nas entranhas do visível, e que pode ser escutado e enxergado, 

não só pelo trabalhador, como também pelo usuário. 

Isso deu uma diminuída, não acho as técnicas, mas dentro daquela situação você 
também sempre fez alguma coisa, porque mesmo que você sai e diz ‘eu não fiz 
nada’, daí uns dias você encontra a pessoa e ela diz que você fez um monte de 
coisas, então o retorno não é de caso por caso, o retorno é como um contexto, as 
vezes você não fez nada mesmo de técnica, mas você conversou , deu atenção, 
nós vamos mudar uma estória [...] DSC2 
 

MERHY (1998) fala da importância da enfermagem retomar seu núcleo 

de competência enquanto ação cuidadora, que lhe cabe, ao se deter no doente e 

não na doença. Ao se voltar para o doente, parece se constituir o núcleo de 

competência da enfermagem, a interação e a intervenção para o cuidado se 

processar, e neste sentido, os procedimentos técnicos se constituem parte de seu 

núcleo de competência, estando alerta para não reduzir o seu núcleo a apenas esta 

ação, ou seja, os procedimentos, mas desenvolvê-lo na perspectiva de aproveitar 

este espaço existente, como forma de manter diálogos, que valoriza a fala e a 

escuta, os anseios, as angústias e expectativas dos usuários, buscando ações 

intercomplementares entre as equipes de saúde e outras, entre os usuários e 

sociedade, visando o desenvolvimento do processo de tomada de consciência de 

seus direitos de cidadão, buscando trilhar o caminho da emancipação. De certa 

forma as enfermeiras que realizam o SAD, expressam essa dimensão cuidadora 

                                                                                                                                                                          
66 O termo adesão tem por referência a dificuldade do paciente aceitar realizar o tratamento prescrito, principalmente 
com relação a uso de medicamentos ou outra ação terapêutica proposta. 



 

  

ampliada, sem, contudo, trabalhar em direção ao direito de cidadão e da 

emancipação.  

No domicílio a gente pode ir muito além, a gente não pode ficar só na 

história que a gente vai fazer um curativo, pude perceber isto, [...] e é 

fundamental. Você sendo aquele profissional que orienta os cuidados que 

tem de ser feitos e você trazendo a segurança da parte hospitalar, 

principalmente, num paciente que todo mundo tem medo de se contaminar 

como na AIDS, ou nojo porque que tem muito sangue, tem muita secreção, 

então esse lado você domina, lá você pode demonstrar. Você ensina a fazer 

junto, não no sentido de “ó, vamos ver se você está fazendo tudo certinho?”, 

mas quando ela estiver sozinha, ela vai ter segurança de fazer aquele 

procedimento. Esse relacionamento, esse lado que forma vínculos , forma 

laço, eu achava não era nenhuma técnica.: DSC-1 

 

Nestas contradições – tempo no espaço domiciliar e não tempo no espaço de 

serviços de saúde, harmonia entre ociosidade e excesso de demanda, procedimento 

técnico significando assistência e não assistência, articuladas com as justificativas 

para se estabelecer uma relação entre trabalhador e usuário qualificada de forma 

diferenciada (o vínculo é diferente, auto-confiança, solidariedade) seriam processos 

para serem discutidos em espaços coletivos, com finalidade de possibilitar aos 

trabalhadores se aperceberem dos processos de transferências. Essas experiências 

são as que nos vêm permitindo vislumbrar o SAD enquanto um dispositivo para 

mudança. 

Esta conjectura vai se conformando também pelo fato das integrantes 

deste estudo manifestarem preocupação com a continuidade dessa relação 

afirmando: 



 

  

Então você vai sempre aprendendo cada vez mais e entendendo. Inclusive 
refletir que ter envolvimento na assistência significa que o paciente passa ser 
seu e não do serviço, [...]. Paciente torna-se paciente daquela enfermeira 
pode ser ótimo, mas isso ainda é complicado; bom porque os outros lavam as 
mãos. Vem o outro e fala “ah é dela mesmo, que bom não preciso não dar 
palpite” ou e alguém fala, “oh teu paciente está lá”, o paciente senta lá e 
toma um chá de cadeira, se você não está lá naquele dia, aí falam “ah é só a 
fulana que sabe, volta à tarde. Vendo dessa forma a situação na área do 
profissionalismo não muda. DSC2 
 

Ao manifestarem preocupação quanto ao Paciente torna-se paciente 

daquela enfermeira pode ser ótimo, mas isso ainda é complicado; bom porque os 

outros lavam as mãos, reconhecemos nesta expressão indícios de desejo de 

revisão da prática de saúde/enfermagem nos diferentes espaços e, portanto, a 

descaptura do trabalho vivo pode ser sonhada. 

Este sonho é ainda reforçado no momento em se que discute o 

reencaminhamento pelo nível central para a UBS mais próxima de seu domicílio, 

dos pacientes que procuram diretamente por este nível, quando a conduta das 

agentes do nível central se pauta na facilidade de acesso com estabelecimento de 

vínculo, informando ao usuário da capacidade, da habilidade dos trabalhadores 

que trabalham na UBS, e caso, por algum motivo, não tenham segurança67 do 

atendimento, então nestas condições constroem linhas de fuga com o 

compromisso assumido anteriormente, em relação ao fluxo, conforme 

explicitado. 

Se quem atendeu do nível central não consegue, no momento, fazer 

intercâmbio com a Unidade, depois passa pro paciente também que é 

importante ele saber que ali, naquela Unidade tem pessoas capacitadas, 

habilitadas e tudo pra fazer, é o mesmo serviço,  porque de repente, cria-se 

um vínculo. Esse fluxo de estar inserido o usuário, na unidade de referência 



 

  

dele, é o que a gente está tentando, no entanto, a gente quer que o serviço 

tenha tanta credibilidade que para garantir a assistência e em nome disso, 

você pode acabar fugindo do fluxo, desmanchando.. DSC2 

Estes dois últimos fragmentos destacados, como em outros, apresentam 

ocorrências que poderiam ser abordadas na perspectiva de elaboração da visão 

dialética do processo de trabalho, onde os pólos contraditórios estão presentes, ou 

seja, o trabalho como fonte de satisfação e como fonte de insatisfação 

simultaneamente, como construção de possíveis alternativas para se repensar na 

organização do processo de trabalho e nas formas que este assume, frente às 

demandas cotidianas e às condutas as quais são expressas e efetivadas pelos 

trabalhadores nos diferentes níveis de assistência.  

Esta perspectiva mais integradora vem sendo evidenciada em diversas 

oportunidades, ao reconhecerem a trama do processo saúde-doença-cuidado com 

o contexto sócio-econômico, ao assumirem que não basta prescrever condutas 

pautadas pelo saber técnico. Vai se fazendo presente um movimento em que 

parece apontar a necessidade de reconstruir a assistência a partir da recomposição 

deste saber técnico com um outro “saber” que leve em consideração as distintas 

dimensões presentes no cuidado.  

Esta perspectiva horizontalizada na relação ensino-aprendizagem é 

explicitada quando é valorizada a importância de saber / fazer procedimentos 

técnicos, principalmente nas ações relativas a doenças transmissíveis. 

Classificam essa habilidade como “segurança” obtida na vivência hospitalar, ou 

                                                                                                                                                                          
67 Nesse momento as enfermeiras do grupo focal referiam como falta de segurança saber que naquela UBS não se 
tinha trabalhador habilitado para prestar o cuidado através do procedimento técnico e ou para a escuta, ou ainda para 
promover relações intersetoriais. 



 

  

seja, não fazem o movimento pendular de um dado momento só ser valorizada 

uma tecnologia e num outro momento desprezada essa determinada tecnologia 

passando a valorizar somente outra. Pelo contrário, as enfermeiras explicitam que 

através de um procedimento técnico, podem aliviar o medo dos familiares em 

manipular secreções e excreções que significam riscos de contaminação, e esta 

situação tem sido o veículo possível de estabelecer uma relação com esse lado 

que forma vínculos, forma laços.  

 

5.3. Estabelecendo o vínculo possível: um dispositivo para revisão do processo 

de trabalho 

Quando falam de vínculo, nos remetem à necessidade de construirmos uma 

concepção do trabalho em saúde onde a sensibilização pelas dificuldades e 

sofrimentos do outro seja um dos aspectos relevante para a equipe de saúde. Implica 

em "refletir sobre a responsabilidade e o compromisso que a equipe tem com cada 

usuário de sua área de abrangência e com os tipos de problemas que eles 

apresentam." (MERHY, 1994, p.138) 

Ao adotarmos a relação de vínculo com uma outra concepção do trabalho 

em saúde, entendemos ser necessário expor como estamos tomando este 

conceito, objetivando explorar a relação estabelecida nos diferentes processos de 

trabalho, ou seja, no processo que conforma o atual e hegemônico modelo de 

atenção e em um processo de trabalho que se assente em um fazer responsável, 

compromissado com a vida, respeitando as diferenças presentes entre os 

diferentes sujeitos que transitam pelos serviços de saúde e as diferentes 

concepções que estes apresentam em relação à saúde e doença, voltado para a 



 

  

possibilidade de efetiva participação dos usuários nos serviços. Estaremos nos 

apoiando em Pichon-Rivière apud ADAMSOM (2001) que assim define vínculo:  

“Vinculo es esa estructura sensible, afectiva ideativa y de acción que nos une, nos 
“ata” a otro ser y con la cual el sujeto se identifica. La identificación no está 
planteada como identificación a una imagen sino a un rasgo de la estructura 
vincular que incluye modelos de significaciones sensibles, afectivas, ideativas y de 
acción y que luego el sujeto reproduce.” (ADAMSOM, 2001) 
 

No modelo atual hegemônico não temos tido o traço da estrutura vincular 

da dimensão da sensibilidade, dos afetos como vicissitudes conformadoras das 

ações de saúde e, portanto, não podem ser assim reproduzidas, significando que 

essa dimensão precisa ser construída nas ações de saúde. Ou melhor, precisamos 

possibilitar, permitir, arriscar a exercitá-la, já que esta dimensão existe, quando 

dissemos ser necessário construí-la não estamos querendo dizer que partiremos 

do zero. Assim, entendemos por adotarmos outros conceitos, como por exemplo, 

o conceito de esquema referencial. 

“El esquema referencial es el conjunto de conocimiento, de actitudes que cada uno 
de nosotros tiene en su mente y con el cual trabaja en relación con o mundo y 
consigo mismo.” (ADAMSOM, 2001)  
 

Esta afirmação pressupõe a preexistência, em cada um de nós, de um 

esquema referencial que é construído e constituído nas diversas e complexas 

relações que vamos estabelecendo por “onde andamos na vida”. Essas relações 

vão conformando um conjunto de conhecimentos, de experiências, provocando 

afetos/desafetos e é com essa bagagem que os indivíduos pensam e agem.  

ADAMSON (2001) nos afirma ser “este esquema referencial es que le 

permite al  sujeto poseer modelos de sensibilidad, modos de pensar, sentir y 

hacer no el mundo que marcan su cuerpo de determinada manera.” Nesta 

perspectiva, a autora explica a tendência de reprodução e resistência de 



 

  

experiências, idéias novas que representem ameaças, risco ou tendência de 

desestruturação. 

Estes conceitos são importantes para entendermos e defendermos que a 

subjetividade é construída socialmente, e olharmos tanto para o trabalhador de 

saúde como para o usuário como seres que conformam um esquema referencial 

construído em suas relações e, portanto, se apresentam com atitudes que 

representam os vínculos por eles estabelecidos nas diferentes experiências e fases 

da vida, o que permite dizer que vínculo é uma estrutura com dupla face – uma 

interna e outra externa. Esclarecendo ainda mais essa complexidade Pichon-

Rivière apud ADAMSON (2001) refere-se a subjetividade como uma 

“verdadera selva de vínculos”.  

No cotidiano dos serviços de saúde estas relações acontecem 

permanentemente e geralmente são tomadas de forma pessoal e conformam uma 

imagem muito bem explicitada por MISHIMA (2001)68: “Os trabalhadores em 

sua relação com os usuários estão uns para os outros e uns com os outros 

cristalizados e “prontos”, não se percebem sendo conformados nestas relações e 

protagonistas delas, e se conformam: não temos saídas, “sinceramente não tem 

solução.” 

Nos fragmentos dos depoimentos referentes à implantação e 

desenvolvimento do SAD as enfermeiras revelam acreditar, ou pelo menos se 

aproximar de saídas, mesmo que em muitos momentos as dificuldades 

transpareçam como indicadores de desânimo. No entanto parecem ousar e 



 

  

enfrentar o desconhecido. Esta leitura nos é permitida pela resignificação de 

conceitos e ou experiências acumuladas, quando estas agentes declaram:  

Quando você faz assistência domiciliar, você passa a conhecer o paciente, 
cria um outro vínculo, um outro envolvimento. Aí a gente não quer abrir mão 
também, porque o envolvimento, o vínculo é diferente. Isto não é exclusivo 
da assistência domiciliar, eu acho que é do atendimento de um modo geral, 
mas na AD isso aparece mais forte também. Não tenho vergonha, eu me pego 
muito, marcando retorno pro paciente, orientando: “ah! Você vem tal dia, 
que eu vou estar aqui de tarde. Você me procura.” DSC-2 
 

Articulando este fragmento de depoimento com aquele que as enfermeiras 

declaram que se não houver um entendimento dos trabalhadores da unidade no 

sentido estabelecer um compromisso de responsabilização com os tipos de 

problemas que os usuários apresentam e sim continuar lavando as mãos 

reconhecendo que com esta postura a situação na área do profissionalismo não 

muda, nos permite ler que a experiência da assistência domiciliar tem 

possibilitado a conformação de um modo de (re) pensar, de sentir e, portanto, de 

agir que configura um modelo de sensibilidade, apresentando características que 

não estão pautadas apenas em indicadores biológicos, mas em outros, como por 

exemplo, querer continuar ver, escutar, saber o que está acontecendo com o 

usuário, demonstrando estarem se aproximando de um cuidar traduzido com 

preocupação com o outro, em solidariedade, em responsabilização, conforme 

estabelecido por (PESSINI, 2000)69 “Cuidar, mais que um ato isolado, é uma 

atitude constante de ocupação, preocupação, de responsabilização e de 

envolvimento de ternura com o semelhante”.  

Este jeito de cuidar é apontado por MERHY (1997, p. 2) como uma forma 

de atender parte das necessidades dos usuários uma vez que afirma “do ponto de 

                                                                                                                                                                          
68 Palestra proferida na I Conferência Regional de Saúde Mental da DIR XVIII, na cidade de Ribeirão Preto, em 



 

  

vista do usuário [...] em geral, este não reclama da falta de conhecimento 

tecnológico no seu atendimento, mas sim da falta de interesse e de 

responsabilização dos diferentes serviços em torno de si e de seu problema”. 

Essas características aparecem não só nos fragmentos acima destacados, 

mas em diversos momentos dos DSC1 e DSC2, e aqui destacaremos mais um: 

[...] nos pacientes que eu acabo indo no domicílio, eu acho que isso acaba 
até sendo mais forte, criando mais vínculo, mais empatia. Pelo lado da gente 
tem sentido a gente se policiar, mas a gente quer seguir o começo, o meio e o 
fim, no sentido dela ter o retorno mais imediato do que se alguém te passasse 
esse retorno. Mas eu acho que nem é só do retorno não. Eu acho que são 
coisas pessoais mesmo, é um vínculo com o paciente e você está querendo, é 
o seu paciente. Você quer acompanhar, você quer ver. DSC2   
 

Esta forma de produção no agir em saúde está se estabelecendo nas 

relações que essas agentes vêm experimentando, e só vem sendo possível ser 

construída e vivida pelo fato de essas não terem sido engessadas, ou seja, o pólo 

da resistência não permaneceu sobreposto ao pólo da mudança. Ainda, pelo fato 

das enfermeiras terem enfrentado a possibilidade de vivenciarem a exposição de 

sentimentos fortes e contraditórios que a assistência domiciliar poderia / pode 

suscitar, como por exemplo, medo de não dar conta, de estar só, de tomar 

decisões que podem não dar certo, de ter que dizer “não sei”, de se sentir 

impotente, de reconhecer que os trabalhadores da saúde não dão conta de 

resolver os problemas de saúde dentro de uma concepção ampliada do processo 

saúde/doença, de se identificarem com situações de sua vida e de seus familiares, 

portanto, não se apoiarem em motivos que justificariam objetivamente não 

assumir a assistência domiciliar, “camuflando” assim outras razões que por não 

                                                                                                                                                                          
setembro de 2001. 
69 PESSINI, L. O cuidado em saúde. O mundo da saúde. São Paulo, ano 24, v. 24, nº 4 jul/ago, 2000.  



 

  

serem suficientemente conhecidas e discutidas não possibilitariam decisões 

apoiadas em razões claras e conscientes.  

Decidir enfrentar, entretanto podem permitir o reconhecimento de riscos e 

conquistas, angústias e alegrias, prazeres e desprazeres estarão presentes no 

processo e muitas vezes precisarão de ajuda e suporte para rever suas decisões e 

não se esquecerem de que mudanças e criatividade são revestidas de dor e 

satisfação.  

Decidir pela manutenção também implica em se pensar que esta decisão 

relaciona-se com muitas dificuldades externas, mas também com as do próprio 

indivíduo, que por avaliar as dificuldades de enfrentar os riscos de 

desestruturação naquele espaço e tempo optam por permanecer naquilo que é 

conhecido, que está mais estabelecido. 

Queremos aqui esclarecer que não estamos qualificando a decisão de mudar 

ou permanecer como boa ou ruim respectivamente, mas seja qual for a decisão ela 

precisa ser desvendada nas suas múltiplas facetas, e aí sim poderemos dizer que 

qualquer que seja a decisão, pode ser considerada uma boa decisão. Nesta direção, 

entendemos que haverá potencialidade para os esquemas referenciais também irem 

se estruturando e sofrendo modificações de forma que os trabalhadores se 

considerem protagonistas das diferentes conformações que vão sendo estabelecidas 

nos serviços de saúde, e oxalá os usuários assim também possam sentir, bem como 

serem os obstáculos, os limites, inerentes em todo caminhar da vida, apreendidos 



 

  

como disparadores com possibilidades de revisão, de retomada, de acreditar na 

criatividade quando se tem um projeto na/de vida. 

As agentes deste estudo reconheceram esta direção ao afirmarem sobre o 

processo de mudança que vem ocorrendo na Secretaria Municipal da Saúde.  

[...] Eu não saberia precisar, a partir da visita ou sem visita, mas eu acho que tem hoje com essa 
discussão ao longo desses últimos anos, que tem haver com a inclusão da visita domiciliar, então, eu 
relaciono, porque a partir do momento que a gente passou a discutir o processo da visita domiciliar na 
própria Secretaria, eu acho eu tem a ver com isso, toda essa mudança de olhar. DSC-1 

 
 

5.4. O perfil e a formação necessários ao desenvolvimento da 

assistência domiciliar 

Reforçando as estratégias que podem possibilitar esta revisão, evidenciamos 

a valorização do espaço da reunião mensal do SAD com um recurso reconhecido 

pelas enfermeiras, onde se têm trabalhado as dificuldades e potencialidades deste 

projeto70. Assim, mais uma vez reiteramos, que uma das formas de se conseguir 

conhecer as diversas facetas do processo de trabalho, apreender que os obstáculos, e 

os limites são inerentes a todo caminhar da vida, e que é através da constituição de 

espaços de discussões com objetivos comuns, onde os problemas, recursos e 

conflitos sejam expostos e trabalhados, adotando os fatores humanos71 no contexto 

do processo de trabalho. 

Ao defendermos estes espaços de discussão entendemos que esta prática é uma 

das estratégias que compõem as frentes de preparo com finalidade trocar, refletir e 

caminhar para produzir um outro “jeito” de trabalhar nos serviços de saúde. Essa 

                                                           
70 Uma discussão mais ampla acerca desta questão foi trabalhada no primeiro núcleo temático, nas páginas 103 - 154 
71 Estamos tomando fatores humanos a partir de BLEGER (1989) onde considera que os seres humanos entram em 
determinadas relações entre si e com as coisas, mais além da mera vinculação técnica com a tarefa a realizar, e este 
complexo de elementos subjetivos e de relação constitui o fator humano mais específico da mesma. 



 

  

necessidade de revisão, de preparo, de desenvolvimento de determinadas habilidades 

para realizar assistência domiciliar está explicitada, de forma contundente, pelas 

enfermeiras: 

Para você chegar fazendo a AD, você tem que ter um preparo sim, com 
certeza. Porque o aspecto da visita dá a impressão de que qualquer pessoa 
pode entrar e conversar. Você tem que ter um preparo para não banalizar, 
ter bom senso. Você não pode chegar e ir falando, primeiro tem que ir 
sentindo a pessoa nas colocações, você não vai conversar abobrinha, você 
vai conversar e às vezes até ficar junto, brincar, mas você vai direcionar pro 
aspecto da doença mesmo. DSC-2 
 

O tatear, um proceder com cautela no sentido de ir vendo, escutando para 

identificar necessidades é uma habilidade requerida. Afirmam ser preciso 

combinar direcionalidade do motivo da visita com descontração, onde é 

previsível uma brincadeira sem banalizar. Nas entrelinhas deste fragmento 

transparece uma relação menos formal, com um caráter de maior proximidade. 

Também alertam para uma inadequação Você não pode chegar e ir falando, ou 

seja, não se estabelece uma relação onde geralmente só um fala, e o outro escuta. 

Entendemos que esta maneira de agir é muito própria do modelo atual que os 

trabalhadores de saúde conformam e são conformados, portanto, o destaque sobre 

a necessidade de escutar significa um dos pontos chaves de mudança, e 

consideramos um ponto fundamental para ir se constituindo um espaço de troca, 

com potencialidade de se estabelecer afeto, vínculos e ir construindo alternativas 

mais resolutivas frente às necessidades desvendadas. 

Programas de formação, de capacitação72 visando também desenvolver esta 

habilidade tornam-se cada vez mais necessários, uma vez que nosso esquema 

referencial - conjunto de experiências, conhecimentos, e afetos com os quais o 



 

  

indivíduo pensa e atua – que vem sendo conformado pelos vínculos instituídos, quer 

nas escolas, quer seja nos serviços de saúde, geralmente,  não aproximam ou até 

mesmo afastam os futuros e os atuais trabalhadores do preparo para que sejam 

estabelecidas possibilidades de espaços de escuta entre quem atende e quem é 

atendido. 

Você tem que ter um preparo para não banalizar, ter bom senso, há um 

alerta explícito para não se banalizar a ação da assistência domiciliar, e quando 

nos posicionamos nesta direção, reforçando a necessidade de qualificação dos 

trabalhadores para a escuta, estamos indicando uma lacuna que precisa ser 

trabalhada em todos aqueles que prestam assistência, em domicílio ou no interior 

dos serviços de saúde atribuição exclusivamente aos trabalhadores da área de 

saúde mental. Não estamos negando a importância das áreas de especialidades, 

mas sim consideramos que esse ato de escutar composto por níveis de 

complexidade diferentes, significando que os trabalhadores dos serviços de saúde 

precisam saber escutar, pelo menos a complexidade básica para evitar 

banalizações e desprezo a sinais e sintomas que possam indicar outras 

necessidades para além daquelas que estamos habituados a identificar, e aí nos 

prepararmos para um atendimento mais integralizador, avaliando mesmo os casos 

de necessidade de ajuda especializada e não ignorarmos ou passarmos a 

encaminhar todos usuários que manifestem sofrimentos de natureza subjetiva. 

Precisamos aprender a tomar contato com a dor muitas vezes invisível, 

surda pela nossa cegueira, surdez profissional. Esta aproximação é dolorosa, 

                                                                                                                                                                          
72 Estamos adotando a terminologia formação para aqueles que estão nos cursos de graduação e capacitação para os 



 

  

quer por escutarmos, quer por enxergarmos, conforme podemos perceber pelo 

relato do médico psiquiatra da equipe de saúde da família do projeto Qualis de 

São Paulo. 

“Lugar difícil. A impotência, tão perturbadora dentro da formação e atuação médicas, 
não poderia estar mais evidenciada. Invade nosso olhar nos olhos tão vivos e tristes das 
crianças que visitamos; invade o nosso olfato, nos muitos cheiros, quando em lares 
carentes de saneamento básico, pessoas se amontoam sem condições mínimas de 
sobrevivência; invade nossos ouvidos quando o sofrimento narrado, em tal quantidade e 
dimensão, por pessoas substancialmente privadas de tudo, mas não do desejo da vida, 
invade nosso tato a cada toque, aperto de mão, abraço e beijo que podemos 
compartilhar com essas pessoas.” (PEREIRA, 2000, p. 97 - 98)  

 

Enfrentar os sentimentos enunciados por este psiquiatra de uma certa 

forma é traduzido no DSC2 quando as agentes desta investigação afirmam que é 

necessário que o trabalhador demonstre disponibilidade 

É uma coisa interessante, mas você precisa estar afim também, porque acho 
que tudo isso é da maneira como o profissional aborda o paciente, a 
disponibilidade que ele mostra ao paciente de ouvir, porque às vezes você 
pode atender um paciente ali, no quadradinho quietinho e que ele não tem 
confiança de te abrir nada, porque ele (trabalhador) mostrou que não  está 
afim. DSC2 
 

Há sinalizações de atitudes importantes que possam ser estratégicas para 

se formar vínculos de confiança e cuidado, como já as destacadas como saber 

escutar, do transparecer disposto. As enfermeiras continuam revelando que o 

estar imbuído de cuidados sobre o que falar, como falar, a que hora falar, em 

determinados momentos, cuidando do tom de voz (falar baixo) registrando nas 

entrelinhas ser necessário além de cautela, uma certa cumplicidade, ao alertarem 

sobre as experiências vividas, alguns sinais que perpassam as redes de relações 

dos usuários e, com certeza, se direcionam para a relação usuário trabalhador, 

como podemos perceber no fragmento a seguir: 

                                                                                                                                                                          
trabalhadores que já atuam nos serviços de saúde e órgãos formadores.  



 

  

Às vezes a gente faz alguma visita e você percebe que a gente tem que 
conversar baixo [...], porque só a pessoa e o marido é que sabem, vizinho 
nenhum sabe ... a avó não sabe, a mãe não sabe, não sei quem não sabe. 
Então você tem que [..] ir sentindo até que ponto é possível conversar ou 
não, o que você pode e o que você não pode soltar, enquanto na Unidade 
você chama, entra em uma sala e pronto e ele abre.No domicílio às vezes ele 
fala assim: “ Oh minha sogra ta aí ... Então, ela não sabe.” Você não tem 
lugar pra conversar [...], todo mundo lá, você chega na favela pra conversar, 
aquilo começa a brotar gente parece trio elétrico.Tem quatro, cinco em 
volta, em cima de você, e você não fala dá licença que eu vou conversar em 
particular. A pessoa entra na conversa, o paciente vai sinalizando o que você 
pode avançar ou não. DSC-2 
 

Ainda elencam como importante nas atitudes de: vinculação, de confiança, 

aquelas tecnologias que permitem o compartilhar mútuamente o reconhecimento 

de saberes, de responsabilidades, do trabalhador em não demonstrar medo ou 

mesmo repugnância em situações em que se lidam com secreções. 

[...] num paciente que todo mundo tem medo de se contaminar como na AIDS, que tem muito 
sangue, tem muita secreção, então esse lado você domina, lá você pode demonstrar. Você ensina a fazer 
junto, não no sentido de “Oh, vamos ver se você está fazendo tudo certinho?”, mas quando ela estiver 
sozinha, ela vai ter segurança de fazer aquele procedimento. Esse relacionamento, esse lado que forma 
vínculos, forma laço. DSC-2 

 
Nessas experiências acumuladas e reveladas é que temos tomado o 

domicílio como um espaço com potencialidades do trabalhador se rever, refletir 

sobre sua prática em saúde. O espaço domiciliar é território de domínio do 

usuário e ali o trabalhador passa a ser destituído do espaço do serviço de saúde 

que lhe confere segurança e, muitas vezes, obstaculiza o trabalhador escutar, 

enxergar e agir de modo mais resolutivo e humanizado. 

Estamos apostando que o domicílio proporciona revisão e (re) construção 

da “selva de vínculos”, determinando uma revisão no esquema referencial em 

função das experiências vividas em cada situação. O caráter plástico e dinâmico 

do esquema referencial é o lhe que confere condição necessária para a 

aprendizagem e, portanto, o rompimento com a estereotipia – barreira da 

transformação.  



 

  

Nesse sentido BLEGER (1989, p. 68 - 69) afirma “O questionamento do 

esquema referencial é o método para romper estereótipos, porém é só ao ser 

usado que ele pode ser questionado e mudado.” Este mesmo autor refere que é 

necessário introjetarmos um esquema referencial como um instrumento que 

continuamente vai se formando e se reformando, ou seja, “que vai continuamente 

retificando, criando, modificando e aperfeiçoando”. 

Esse movimento parece estar acontecendo nestas enfermeiras que, também 

realizam o SAD quando declaram diversas situações em que promoveram 

reflexões de forma geral. 

É muito rico enquanto experiência de vida, vi o outro lado da assistência, foi 
muito rico. Você fica preocupada porque quando a gente não vê a gente não 
sente, é diferente.Tem gente que pensa não deu, não deu. Ai eu falo: “gente é 
uma vida”. Mexe com o lado humano da gente, mexe com os nossos valores. 
DSC1 

 
Vínculo que também foi tema sobre a necessidade de preparar o trabalhador 

para realizar a assistência domiciliar, contudo, neste momento, não se trata do 

vínculo estabelecido entre o trabalhador e o usuário. Nos discursos aparece a 

necessidade de o trabalhador considerar as vinculações estabelecidas entre o usuário 

e seus familiares73 quando reconhecem que em muitas situações, por desconhecerem 

como esses laços se estabelecem no núcleo familiar, com que qualidade se deram e 

se dão essas relações, idealizamos condutas de familiares em relação ao cuidado 

com aquele que está precisando de ser cuidado, que nem sempre são correspondidas. 

Nesta situação tem-se uma tendência a julgar o(s) familiar(es) como relapsos, 

                                                           
73 O conceito adotado por nós é o estabelecido por Antonio Lancetti no trabalho do Projeto Qualis – todo grupo de 
pessoas que coabitam e desenvolvem entre si as mais variadas formas de parentesco. Ver mais detalhes em JATENE, 
A.D et al. Saúde e Loucura. nº 7, Ed Hucitec, São Paulo, 2000. 



 

  

desumanos e até desenvolver um sentimento de revolta nos trabalhadores, talvez até 

pela frustração gerada.  

A se preocuparem com a rede vincular estabelecida anterior, alertam as 

enfermeiras que muitas vezes se encontram os motivos do descaso, do 

descompromisso, da falta de solidariedade dos familiares. 

Outro aspecto que você tem que lembrar é que você está pegando ele 

(paciente) dali da doença pra frente, você não conhece a vida dele, não 

conhece a história. E às vezes foi um pai que bebeu a vida inteira, passou 

coro na família toda, e a gente quer que ele seja coitado. A filha não olha 

pra cara do pai: “Tá vendo, eu não tenho nenhum dente na boca, ele que 

quebrou meus dentes ... ele chutava minha barriga, me batia quando eu 

estava grávida. DSC2 

 

Está sendo dito, de uma certa forma, que a doença pode ser um fator 

desestruturante na vida familiar, e sua ocorrência em uma família já com 

vínculos estremecidos, situações mal resolvidas, tem o quadro mais complicado. 

Será que a necessidade do cuidado não poderia colaborar para re-fazer, re-

arranjar essas relações abaladas? 

Poder conhecer estes fatores das relações que qualificam a rede vincular 

possibilita o estabelecimento de conduta tanto no sentido de atualização desses 

vínculos como também em buscar outras estratégias no sentido do provimento do 

cuidado ao usuário como, por exemplo, pensar no cuidador externo. Re-atualizar 

os vínculos seria a nosso ver uma conduta a ser perseguida, por acreditarmos que 

para os envolvidos nessa trama seria importante tanto para o momento como para 



 

  

o futuro, tratando sinais já evidentes de sofrimento e evitando desdobramentos 

futuros de diferentes natureza.  

Ainda se tratando da conformação do esquema referencial, o material 

empírico aqui produzido, nos permite identificar um lado construído na 

população em relação à assistência domiciliar, que diz respeito a invasão da 

privacidade, da desconfiança gerada em muitos ou alguns daqueles que recebem 

sem avisar o serviço de saúde no seu domicílio. O que nos permite tal afirmação 

é a própria história do desenvolvimento da assistência domiciliar, principalmente 

em nosso país, que apresentou em vários de seus modelos assistenciais a visita 

domiciliar como um instrumento de controle, invasão, coerção, de vigilância 

policialesca, em nome de se conseguir saúde. 

Neste momento esta conformação vem à tona e as enfermeiras alertam a 

necessidade de preparar os trabalhadores no sentido de (des) construir essa 

imagem, de (re) conformar o modo como fazermos a assistência domiciliar desde 

o seu desencadear para se chegar no domicílio de outra maneira, evitando 

situações como as que Se vai ver um caso que uma criança morreu, uma criança 

tem um problema, paciente que está com AIDS, elas pensam: “mas como que 

ficam sabendo que meu filho morreu? Mas como descobriu que o meu filho 

nasceu? Como vocês ficaram sabendo que eu tenho filho”? DSC-2 

Esta maneira de pensar, de agir foi e tem sido construídos nas relações 

estabelecidas entre os trabalhadores, usuários e as instituições de saúde, e até 

mesmo com outras instituições e serviços, como a de segurança (serviço 

policial). 



 

  

5.5. Produzindo subjetividades e possibilidades de (re) criação do trabalho em 

saúde: utopia possível?? 

Nesse emaranhado de cuidados, dúvidas e desafios, é também que temos, 

por parte das integrantes deste estudo, a revelação de situações caracterizando um 

outro agir nos serviços de saúde que promovem vínculos de afeto, de confiança 

os quais passam a ter um significado de conquista, “de oxigênio” para a vida no 

trabalho.  

Mas eu acho que nem é só do retorno não, eu acho que são coisas pessoais 

mesmo, é um vínculo com o paciente e você está querendo, é o seu paciente. 

Você quer acompanhar, você quer ver. Tem a questão ética, porque às vezes 

o paciente fala alguma coisa só para você. Às vezes você acompanha a 

paciente no pré-natal, depois quando nasce o nenê, você quer que vai lá no 

seu horário, pra você, fazer o teste do pezinho, você quer ver o troféuzinho, 

aí você vai, anda em toda a sala, mostra para o pediatra, vai lá fala para a 

ginecologista.[...] A gente faz isso. Se a gente não tiver isso a gente morre. 

DSC 2 

 

Este fragmento de depoimento aponta para uma aproximação do caráter 

humano da relação entre os homens, evidenciando que ambos portam algum tipo 

de necessidade que precisa ser satisfeita e que no trabalho em saúde os 

trabalhadores “podem, através de suas habilidades e conhecimentos específicos, 

possibilitar a satisfação de parte destas necessidades.” (MISHIMA et al., 

1998)74. 

Analisando ainda o fragmento acima, as enfermeiras tratam do 

monitoramento desenvolvido pelo conjunto dos trabalhadores da unidade de 



 

  

saúde, por ocasião do período gravídico-puerperal pelo menos do binômio mãe e 

filho, conforme explicitado, o que pressupõe um saber/fazer que requer uma série 

de tecnologias – duras, leve-duras e leves, e foi por estas agentes destacadas as de 

natureza leve onde permeiam sentimentos, afetos, significados, enfim se 

reconhece homens em relação. É assim no nosso dia a dia que estamos 

produzindo objetivamente e subjetivamente saúde/doença, quando nasce o nenê, 

você quer que vai lá no seu horário, pra você, fazer o teste do pezinho, você quer 

ver o troféuzinho, aí você vai, anda em toda a sala, mostra para o pediatra, vai 

lá fala para a ginecologista.[...] A gente faz isso. Se a gente não tiver isso a 

gente morre. 

No fragmento acima, ainda vale a pena ressaltar, a expressão da 

subjetividade, podendo ser evidenciada como o modo de se lidar com o outro, a 

manifestação de estar alegre, animado: você quer ver o trofeuzinho, aí você vai, 

anda em toda a sala, mostra para o pediatra, vai lá fala para a ginecologista. 

São nestes pequenos/grandes gestos, que vamos mostrando nosso jeito de ser, ou 

seja, produzindo e modelando subjetividades, e nesse trabalho em saúde, 

particularmente na enfermagem no nosso cotidiano, ao fazer nossas ações 

também estamos sendo feitos por elas. Quando as relações são estabelecidas de 

maneira que possa compartilhar o sofrimento, a dor, a alegria e os prazeres 

aumentam-se as chances de se produzir um outro “fazer em saúde”, procurando 

dar mais vida a quem busca e quem trabalha na saúde. 

                                                                                                                                                                          
74 MISHIMA, S.M. et al. Reflexões acerca da gerência do cuidado de enfermagem na rede básica de saúde. Anais. 50º 
Congresso Brasileiro de Enfermagem. Salvador, BA, 1998.  



 

  

Nesta perspectiva, acreditamos estar nestas situações vividas, brechas para 

visualizar possíveis aproximações do objeto de trabalho com objetos de 

investimento na direção de se construir projetos que contemplem outro modo de 

gerenciar, portanto, de interagir e de trabalhar.  

No transcorrer do DSC foi possível evidenciar a produção do trabalho em 

saúde ser vivenciada com limitações, frustrações, mas também com 

envolvimento, com criatividade, com responsabilização. Além dessas 

características, também foi manifestada a dimensão do trabalho com autonomia: 

Na AD a gente que decide, esse eu dei alta por isso, esse aqui eu vou precisar 

visitar mais um dia ou a cada quinze dias, ou o que é que você acha disso. 

Resolvemos quais as atitudes [...] DSC2 

Ao falar nós resolvemos quais as atitudes significa que o trabalho da 

enfermeira junto com o do auxiliar de enfermagem e não necessariamente com 

outros trabalhadores. Novamente precisamos usar mais de uma lente na leitura deste 

fragmento, ou seja, procurar refletir sobre qual autonomia estamos falando? Quê 

autonomia é esta que estamos buscando? Para quê buscamos autonomia? Essas 

questões articuladas ao exercício de refletirmos também sobre qual é a finalidade do 

nosso trabalho, podem ser disparadoras para clarearmos possíveis caminhos a serem 

trilhados. 

Autonomia carrega consigo a relatividade, uma vez que ela se materializa 

nas relações com o outro ou com alguma coisa com diferentes graus de 

possibilidades, em constante movimento de disputas, conquistas, perdas, 

satisfação, frustração. Sem dúvida um conceito revestido de complexidade. 



 

  

Estamos alertando que uma possibilidade de buscar autonomia pode estar se 

assentando no pólo predominantemente do corporativismo, em disputa com 

outras categorias reconhecidas como hegemônicas, e nesse sentido, poderá se 

reproduzir o cuidado pautado no modelo hegemônico, ou seja, centrado na 

queixa, no atendimento centrado apenas no saber biomédico. Parece, portanto, 

que a finalidade do trabalho, nesta perspectiva, tratar-se de fortalecimento de 

corporações, e ao nosso ver uma prática assistencial mais integradora, onde o 

desenvolvimento de sujeitos construindo uma obra coletiva, num trabalho onde o 

pólo prazeroso também possa ser vivenciado pelo conjunto dos trabalhadores vai 

se tornando distante. 

Podemos tomar a direção de busca de autonomia para consolidarmos um 

projeto de compromisso para caminhar no desenvolvimento da emancipação e 

diante desse compromisso pressupõe-se uma relação de escuta, de ir muito além, 

a gente não pode ficar só na história que a gente vai fazer um curativo, pude 

perceber isto, [...] e é fundamental. Percebe-se que nesta direção a satisfação por 

trabalhar com autonomia vem pela possibilidade de exercitar o trabalho vivo, de 

se soltar de tantas amarras instituídas no interior dos serviços de saúde, 

explorando as potencialidades, enfrentando os constrangimentos sem com isso 

desrespeitar determinações histórico-estruturais, mas se estas forem obstáculos, 

ter o compromisso de no processo ir (re) construindo-as. 

Na tentativa de estabelecer uma relação da autonomia aqui citada com o que 

BOBBIO (1997, p. 15) discute, entendemos que os sujeitos que realizam o SAD 

estão vivenciando o que o autor denomina de “liberdade positiva ou mais 



 

  

apropriadamente de autonomia”, uma vez que esta liberdade “indica um atributo 

específico de meu querer, que é precisamente a capacidade de se mover para uma 

finalidade sem ser movido”. Nesta situação o autor afirma que a “definição faz-se 

referência não tanto ao que existe, mas ao que falta, como quando se diz que 

autodeterminar-se significa não ser determinado por outros, ou não depender dos 

outros para as suas próprias decisões, ou determinar-se sem ser, por sua vez, 

determinado.” BOBBIO (1995, p. 51).  

Assim, entendemos que o SAD não é algo plenamente regulamentado, o 

processo está em construção e, portanto, não há mecanismos que obriguem as 

pessoas a fazerem e nem que os impeçam de tomar decisões, de modo que o que 

determina esse agir é uma expressão de vontade. São forças instituintes que 

prevalecem nesta prática de saúde, neste tempo/espaço da enfermagem da 

Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão Preto. 

CAMPOS (1997) tem considerado um desafio combinar autonomia com 

responsabilidade e, sem dúvida, concordamos com ele, principalmente quando 

olhamos para o movimento de conformação dos serviços públicos de saúde. O 

financiamento desse setor está permanentemente em crise, salvo raros períodos, 

colocando em risco compromissos e responsabilidades. No que diz respeito aos 

trabalhadores, as políticas de recursos humanos historicamente vêm sendo 

estruturadas de forma que o desenvolvimento de ações, dos projetos não se 

comprometem com a produção de sujeitos, e na sua grande maioria os 

trabalhadores são moldados por protocolos, normas, tendo a finalidade do 

trabalho muito mais centrada em necessidades que não as dos usuários. 



 

  

CAMPOS (1994) compara a organização dos serviços públicos de saúde a “[...] 

pesadas pirâmides, que esmagam com seu peso as necessidades expressas pela 

demanda por atenção e as possibilidades de agir criativo dos profissionais [...]” 

e ainda propõe  

“a substituição da pirâmide por um redemoinho de ponta-cabeças. Micro-furacões 

com a base em movimento sobre o solo. Ao invés de uma estrutura ossificada pelo 

concreto das normas e programas, um fluxo cuja velocidade, disposição, fossem 

governadas pelo tal modelo. Um tufão invertido e em movimento, tendo como fonte 

de energia as necessidades e interesses dos usuários e como leme o diálogo do 

saber técnico com este torvelinho de desejos.” (CAMPOS, 1994, p. 61) 

 

Acompanhando o DSC1 e o DSC2 temos em diferentes momentos e situações, 

expressões comprometidas com uma prática de saúde/enfermagem voltada para 

relações de responsabilização, vínculo e prática humanizada e nessas experiências 

precisamos encontrar brechas no sentido de possibilitar um espaço coletivo de 

trabalho, onde constantemente seja questionado o instituído, os determinantes 

internos e externos do contexto em que se dá o trabalho em saúde, exercitando o 

pensar crítico dos espaços institucionais, prevendo assim as resistências às mudanças 

e construindo, de forma prática e operacional, um projeto de saúde onde os 

trabalhadores se sintam co-responsáveis, onde o prazer se manifeste em decorrência 

da realização do trabalho e das reflexões geradas nesse processo, assim como 

também a angústia seja produto inerente à criatividade e ao processo de revisão 

constante. 



 

  

Toda criação é revestida de produção de subjetividades. Esta que estamos 

nos permitindo interromper por entendermos que o conhecimento é contínuo e 

inacabado, e teremos, portanto, muito ainda a produzir nesse sentido, também foi 

revestida de produção de subjetividades, onde os sentimentos de alegria, de 

angústia, de dor, de saudades, de desejos, de solidão, de solidariedade 

conformam muitas das entrelinhas e continuarão presentes com mais ou com 

menos intensidade mas, com certeza estaremos nesse mar de sentimentos ao nos 

propormos compartilhar dos processos de criação, que impliquem também em 

uma transformação da prática de enfermagem e dos serviços de saúde.  

 

INVESTIR EM DISPOSITIVOS DE TRANSFORMAÇÃO – Vale a pena 

tentar  

 

Às vezes, nos propomos a empreitadas que exige um esforço brutal, que 

nem sempre são sucedidas dentro daquilo que esperávamos, ou então precisamos 

nos perguntar será que idealizamos demais? Contudo estas situações  não deixam 

de oportunizar aprendizado, enfim torna-se um bom exercício para lidarmos com 

nossos limites, característica muito importante para reconhecermos a nossa 

finitude, a nossa impotência temporária,  digo temporária para não cairmos no 

outro extremo de considerarmos que produzimos o definitivo, mas sim  apostar 

que somos potentes, e que vale a pena tentar mudar. Nesse movimento de 

idealizar, de acreditar, de tentar, de se frustar é que vamos encontrando caminhos 

para viver o cotidiano, e não ficarmos aguardando que as transformações 



 

  

aconteçam por discursos eloquentes como se elas pudessem ocorrer por 

espontaneidade. Vale a pena tentar, acreditando que no processo sempre iremos 

aprender. A práxis enriquece a tarefa e o ser humano. (BLEGER, 1989, p63).  

Quando definimos o nosso projeto de pesquisa, tomando a prática de 

enfermeira no SAD enquanto nosso objeto de estudo, o fizemos dentro de uma 

perspectiva, focalizando essa prática enquanto trabalho, portanto revestida de 

determinações históricas e sociais. Isso nos possibilitou enxergar e valorizar 

atitudes do cotidiano, às vezes realizadas num caráter individual, no anonimato, 

mas que passaram a ter um significado fundamental em construções de projetos 

futuros, com possibilidades de acreditarem processos instituintes.  

Na rede em 89, não tinha a visita domiciliar, fazia dependendo de quem 

estava no posto, mas assim casos pontuais [...] você ia se quisesse, você fazia 

o que queria [...]. Tinha um paciente com traqueostomia, eu pedi um 

aspirador e a chefia falou: “você vai levar esse aspirador lá? Mas você vai 

fazer lá? Você é louca! Manda pro H.C. lá troca tudo.” Eu falei: “gente, mas 

ele está há dois quarteirões aqui do posto, nós não vamos fazer nada?” 

Aquilo incomodou, eu fui fiz a troca, aí um funcionário começou a ir 

também, nem tinha SAD, foi na época de 93 quando a gente começou.(DSC-

1) 

Parece-nos que os serviços de saúde cria seus corpos e seus anticorpos, ele 

mesma cria os elementos que vão combatê-la, criando a possibilidade da 

aplicação de uma visão dialética no processo, quer dizer,  são os problemas 

gestados no seu interior que provocam essa necessidade de alternativa. Ao buscar 

o outro espaço, parece-nos que as enfermeiras estão buscando não para ficar nele, 

mas ao vivenciar o outro espaço buscam potência para questionar o instituído.  



 

  

Não se trata simplesmente de transferência de lugar, mas ao ir para o 

espaço domiciliar evidenciou-se  a possibilidade de refletir a visão de mundo, a 

concepção de saúde, de homem e essa outra visão pode provocar 

questionamentos e abalos na prática hegemônica. Portanto iniciar o processo de 

tensão entre essas duas práticas está conformando-se as relações entre o 

instituinte e o instituído.   

É preciso considerar que esse estudo ocorreu num momento em que, 

praticamente, o SAD encontra-se em estado de gestação. Não existe ainda uma 

perspectiva desse novo já estável, já em andamento com um sólido e reconhecido 

andar. O SAD está na fase inicial de formação, por isso ainda não temos 

conformação mais explicita de como ele pode interferir no processo de trabalho 

da unidade de saúde. 

De forma ainda incipiente, há, no entanto, uma potencialidade do SAD se 

configurar como um dispositivo e ir processualmente se instalando como 

movimento denominado de transversalidade, quer dizer ocorrer a interpenetração 

a nível instituinte, produtivo, pelo menos na prática das enfermeiras que realizam 

o SAD. 

  Dentro da perspectiva assumida nesta pesquisa percebermos as 

transformações ocorridas no trabalho das enfermeiras por ocasião da investigação 

de ALMEIDA (1991) quando a autora encontrou que a enfermeira executa  

atividades de assistência de enfermagem correspondendo ao procedimentos 

técnicos, como coleta de exames laboratoriais, vacinação e aplicação de trata 

mentos e aquelas de atendimento do cliente na recepção e triagem, 



 

  

encaminhamento e avaliação do estado de saúde do cliente. ALMEIDA (1991, 

p.231). Em relação a primeira atividade a autora afirma ser esta articulada ao 

modelo tecnológico de organização do trabalho nas UBS, ou seja, o modelo de 

assistência médica individual, e portanto executa atividades complementares a 

consulta médica. Quanto a segunda, a enfermeira sente-se o pára-choque da 

demanda reprimida, onde se dá com diálogos monossilábicos e truncados e tem 

um nível de tensão e insatisfação significativo de ambas as partes. 

Destaca-se ainda, outro grupo de atividades executadas pelas enfermeiras, 

caracterizadas por função de coordenação, supervisão e controle das atividades 

que são executadas pelo pessoal auxiliar de enfermagem e de coordenação e 

articulação principalmente do trabalho médico com o trabalho de enfermagem. 

É também a profissional responsável pela previsão e requisição de todo o 

material utilizado na unidade. A enfermeira, além disso, utiliza do seu tempo 

fazendo comunicações telefônicas com a sede da SMS,  com outros serviços e 

vice-versa ALMEIDA, 1991, p.232-234).  

 Este último bloco de atividades realizadas pelas enfermeiras, observadas 

por ocasião do estudo de ALMEIDA, sofreu, em parte, alterações pela 

designação da figura do gerente das Unidades Básicas e Distritais, o qual pelo 

menos em tese assumiria estas atividades. Considerações relacionadas ao 

processo de implantação da gerência nas UBSs e UBDSs e os reflexos na prática 

da enfermeira pode ser encontrado detalhadamente no estudo de 

MISHIMA(1995). 



 

  

 Neste movimento de implementação da rede básica do município de 

Ribeirão Preto, o SAD vem representando um novo espaço para a atuação das 

enfermeiras. Nele tem sido possível rever concepções sobre o processo saúde-

doença-cuidado, em que esta concepção se amplia pela dimensão sócio/cultural, 

pela dimensão política e torna-se possível a ausência do exercício da dimensão 

do direito. Parece estar se distanciando da concepção do trabalho como ação 

técnico-científica que deixa de ter altos índices de resolutividade porque a 

clientela é considerada “pobre, ignorante, sem elementos para absorver, 

aproveitar e consumir com resolutividade os serviços prestados” (ALMEIDA, 

1991, p.) 

 No transcorrer dos DSC foi possível ir percebendo o movimento realizado 

pelas enfermeiras refletindo sobre a visão estereotipada em relação a população 

enquanto responsável pelas mazelas dos serviços de saúde. Essas agentes 

apontam a potencialidade da vivência no SAD em provocar o auto 

questionamento, de rever condutas, de permitir tomar contato com um “outro 

perfil da saúde que eu não conheci no hospital modelo. então  foi muito difícil, 

mas foi assim, muito rico”. 

 Nestas experiências chegam a rever o “julgamento” que elas (enfermeiras) 

imprimiam em condutas de familiares relacionadas com o cuidado do doente. 

Sinalizam que o cuidador também precisa de ser cuidado, evidenciando assim um 

posicionamento diferente do acima citado e levando em consideração as relações 

estabelecidas entre os homens no transcorrer da vida. Parece que a visão não é 

mais pontual e focalizada. Nesta perspectiva as enfermeiras revelam seus limites 



 

  

e a necessidade do trabalho multiprofissional, interdisciplinar e intersetorial, 

destacando que ainda precisam continuar caminhando, enfrentando os desafios e 

sendo habilidosos na conquista deste sonho. O trabalho de equipe também é parte 

do sonho.   

 Os processos de resistências a mudanças ainda não são percebidos nos 

seus aspectos subjetivos, e mesmo a compreensão da conformação histórico 

social do trabalho de enfermagem não nos pareceu fazer parte da análise destas 

enfermeiras, para argumentarem determinadas dificuldades de conciliarem o 

trabalho de enfermeira dentro da unidade básica com o SAD.  

 O processo ensino- aprendizagem foi outro aspecto revelado que vem 

passando por revisão, encaminhando no sentido de que se deve valorizar a 

aprendizagem das experiências pessoais e coletivas, e não super-valorizar o 

“intelectualismo”. 

 Destacamos com relevância a importância atribuída pelas enfermeiras às 

tecnologias leves, consideradas fundamentais para o trabalho em saúde e 

principalmente na assistência domiciliar. Também foi apontado como 

fundamental investir-se no preparo dos trabalhadores em habilidades para atuar 

em assistência domiciliar, na perspectiva de se estabelecer vínculos e uma 

relação mais humanizada e acolhedora. Ao valorizarem as tecnologias leves, até 

então desconsideradas, as enfermeiras não subestimaram o saber epidemiológico 

e biológico, mas sim acoplaram mais um nestes velhos conhecidos. Não nos 

parece ter hierarquização de valor nestas tecnologias; a depender da situação 



 

  

todas serão importantes, porém não se deve esquecer que em todas as situações 

as tecnologias leves precisam estar sendo operadas. 

 O SAD vem sendo apontado como o “novo” que possibilita dar 

visibilidade e concretude aos processos subjetivos, anunciando que este possível 

dispositivo em andamento pode potencializar as mudanças nas relações entre 

trabalhadores e usuários. Na prática das enfermeiras ficaram evidenciado essas 

mudanças.  

 No transcorrer do DSC foi possível evidenciar a produção do trabalho no 

SAD vivenciada com limitações, frustrações, mas também com envolvimento, 

com criatividade, com responsabilização, com satisfação.  

 As enfermeiras explicitam no corpo do trabalho a preocupação com a 

necessidade de ser entendido que o processo de mudança é lento, exige paciência, 

arte e compromisso em enfrentar desafios e para isto é preciso ter em mente que: 

É um trabalho que a gente sempre tem que aceitar ser revisto, e sempre estar 

revendo a o processo de trabalho. 

 Manifestam, estas enfermeiras, uma certa disponibilidade em caminhar 

nesta direção ao declararem : Que tem luz no fim do túnel ,tem, tem muita luz. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ANEXO - I 
 
 

O Desenvolvimento do Serviço de Assistência Domiciliar 
Secretaria Municipal da Saúde de Ribeirão Preto- SP75 

 
  Com a oficialização do SAD, a coordenação optou por uma 

implantação gradativa nas demais USs do município, para o que desenvolveu 

reuniões com toda a equipe de profissionais em cada uma delas. Em agosto de 

1997, essas reuniões já haviam ocorrido em todas as 25 unidades básicas, nas 5 

unidades distritais e em 3 das 4 atuais unidades de especialidades. 

  A discussão local nas USs obedeceu à uma lógica que priorizava as 

reuniões, mediante solicitação das equipes para discutir casos específicos de 

demanda espontânea, uma vez que entendemos ter cada uma delas realidades, 

necessidades e disponibilidades diferentes para o desenvolvimento do trabalho. 

  Esta estratégia foi adotada pela coordenação, devido também à falta 

de infra-estrutura existente, uma vez que o serviço recebeu a primeira viatura 

para seu uso exclusivo, apenas em março de 1997. Até então as VDs eram 

realizadas conforme descrito, ou com o empréstimo da viatura do programa 

DST/AIDS, havendo estreito intercâmbio entre os dois serviços. 

  Atualmente, o SAD conta com viatura apenas um período por 

semana para cada uma das 33 USs onde o serviço está sendo desenvolvido, sendo 

a administração desta escala feita mediante a prioridade das necessidades 

emergentes em cada uma delas. 

 

  A-) FINALIDADES E POPULAÇÃO ALVO 

  O SAD é desenvolvido pela equipe de enfermagem em articulação 

com os demais profissionais, visando diminuir a distância entre a população e as 

USs, melhorando a assistência por elas oferecida, e suas finalidades podem ser 

assim definidas: 



 

  

  a) promover a prestação de assistência integral à saúde da 

comunidade a partir do atendimento de um caso-índice (inscrito na Unidade de 

Saúde), abrangendo a unidade familiar; 

  b) incentivar o desenvolvimento da responsabilidade da família 

com relação ao auto-cuidado em saúde; 

  c) estabelecer mecanismos de integração entre a rede de serviços 

de saúde e a família, bem como com os demais equipamentos sociais existentes. 

  O SAD tem portanto, ênfase na assistência familiar a partir da 

priorização de casos-indice, visando a promoção da saúde, a prevenção da 

doença, a recuperação e a reabilitação, até que o cliente e/ou a família 

apresentem condições para a manutenção do auto-cuidado. 

  Propõe que as ações sejam desenvolvidas com base em um “cuidar” 

na perspectiva adotada por MENDES (1996): 
 

“Cuidar de si e cuidar de todos num processo solidário expressa o entendimento das 
relações entre o mundo e o homem, o social e o psíquico, a matéria e o espírito... 
Assim, profissionais e usuários deixam de ser emissores e receptores e passam a ser 
participantes solidários”. (MENDES, 1996) 

 

  Entendemos aqui, promoção à saúde abrangendo: a participação da 

comunidade na promoção, manutenção e até recuperação de sua saúde, enquanto 

um direito de cidadania. A esse respeito a carta de Otawa traz: 
 

“ Es esencial proporcionar los medios para que, a lo largo de su vida, la problación se 
prepare para las diferentes etapas de la misma y afronte las enfermedades y lesiones 
cronicas. Esto se ha de hacer posible a traves de las escuelas, los hogares, los lugares 
de trabajo y el ámbito comunitario, en el sentido de que exista una participación 
activa por parte de las organizaciones profesionales, comerciales y benéficas, 
orientada tanto hacia el exterior como hacia el interior de las instituciones mismas” 
(CARTA DE OTTAWA, 1986). 

 

  Como essas ações de promoção, proteção e prevenção se dirigem à 

família, é importante lembrar que ela é um espaço de conflitos e de solidariedade, 

podendo haver ou não cumplicidade e sentimento de proteção entre seus 

componentes. (MS & SEHIG-SANTOS, 1997). 
                                                                                                                                                                          
75 Este documento foi elaborado pela  Coordenadora do SAD-SMS-RP e a enfermeira deste serviço com atuação no 
nível central, respectivamente Maria Lúcia Rimoli Kemura  e Cinira Magali Fortuna. Informações mais detalhadas pode 



 

  

  Tem sido comum aos profissionais que realizam o SAD, ao 

adentrarem o ambiente familiar do paciente, depararem-se com situações 

adversas: pobreza e miséria, conflitos familiares, discriminações, sentimentos de 

perda, medo da morte e da doença, tudo isto gerando muita angústia não só à 

família, mas também ao próprio profissional. 

  Aparentemente as reações à esta situação tem se manifestado de 

variadas formas nas atitudes dos profissionais, tais como: recusa dos 

profissionais em prosseguir com o trabalho;  tristeza e depressão pós VD; 

agressão aos familiares e/ou instituições; adoção de medidas paternalistas no 

desenvolvimento do caso (fazendo ações pelo cuidador e pelo paciente quando já 

se encontram em condições de assumir o seu cuidado, provendo cestas básicas 

com recursos pessoais, entre outras). 

 Quanto às famílias, temos percebido as seguintes reações: agressões ao 

profissional; recusa em receber a equipe e acatar suas orientações; assumir 

atitudes de dependência. 

 Sabemos que essas reações tanto dos profissionais quanto dos familiares, 

não podem ser vistas como tendo raízes somente nesse momento do agravo à 

saúde de um dos seus membros, nem relacionadas apenas com a visita, pois 

podem estar associadas também com a forma de abordagem, com história dessas 

famílias e desses profissionais, e com a vinculação anterior estabelecida entre 

eles. 

 Conforme o documento oficial do projeto SAD (SMS-RP, 1993), a 

população alvo (casos-índice) que se esperava atingir era a seguinte: 
 

  1- Pessoas portadoras de seqüelas por lesões medulares, acidentes 

vasculares cerebrais, dependências físicas e/ou mentais ou outros agravos que 

impeçam a plena autonomia para locomoções e auto-cuidado. 

  2- Pessoas portadoras ou não de dependência, necessitando de 

cuidados especiais de enfermagem habitualmente desenvolvidos a nível 

hospitalar, que possam ser tecnicamente desenvolvidos a nível domiciliar, 
                                                                                                                                                                          
ser obtida pelo site www.saude.ribeiraopreto.sp.gov.br 



 

  

evitando o transporte desnecessário do cliente e permitindo a otimização dos 

serviços referidos. 

  3- Portadores de doenças transmissíveis necessitando de 

orientações quanto aos cuidados específicos, priorizando-se a educação em saúde 

da unidade familiar com relação aos meios de prevenção, cuidados e transmissão 

das doenças. 

  4- Casos considerados prioritários pelas instituições da 

comunidade, hospitais, USs, ou pelos diferentes programas da Secretaria 

Municipal da Saúde. 
 

  B -) A DEMANDA REAL 

 Com o desenvolvimento do serviço constatamos que a real demanda 

existente, são os casos índices provenientes: 

   1-) da parceria com os programas de: Atenção à Criança 

e ao Adolescente e de Aleitamento Materno, com quem o SAD tem trabalhado 

de maneira bem próxima: 

 Com vistas à diminuição da mortalidade infantil, o programa Floresce uma 

Vida preconiza a busca ativa dos RN de risco, que passam a ser o caso índice 

prioritário do SAD para a assistência integral às suas famílias. 

 Muitas vezes a puérpera se constitui no caso índice, direcionando a 

assistência integral à família. 

   2-) de solicitações de hospitais - em sua maioria são 

pessoas que estiveram hospitalizadas e que recebem alta necessitando da 

continuidade de algum tipo de assistência de enfermagem no domicílio. São 

comuns diagnósticos como: seqüelas neurológicas, de politraumatismos, de 

doenças crônico-degenerativas,etc. 

   3-) solicitações dos demais programas da SMS ou da 

própria equipe da unidade - para pacientes que necessitem de algum tipo de 

atenção e / ou orientação no domicílio. 

 Um outro caso índice muito freqüente tem sido o idoso acamado, via de 

regra apresentando seqüelas de doenças crônico-degenerativas. 



 

  

   4-) de solicitações da comunidade - para pacientes que 

necessitem de algum tipo de assistência no domicílio, oriundos ou não de 

hospitais (neste caso, via de regra sem contra-referência). Aqui, nos deparamos 

com um grande nó crítico quando se pretende a assistência integral através de 

parcerias intersetoriais, uma vez que os contatos entre profissionais de diversas 

instituições, principalmente em se tratando de hospitais, via de regra tem se dado 

à nível pessoal. As contra-referências enquanto rotinas institucionais 

praticamente inexistem. Este é uma dos nossos grandes desafios. 

 Ao longo dos anos esse rol de solicitações se manteve e até aumentou, 

sendo atendido pelas equipes das unidades conforme possibilidades materiais e 

humanas, uma vez que existe certa variação na disponibilidade atual das viaturas, 

bem como no número de trabalhadores e na dinâmica específica de trabalho de 

cada US. 

 Importante salientar o esforço demandado pelas equipes no sentido de 

atenderem os casos, ultrapassando as dificuldades existentes. 
 

  C-) AS AÇÕES DESENVOLVIDAS 

  Para o desenvolvimento das diretrizes do SAD na assistência à essa 

demanda tão diversificada, ações específicas tem sido adotadas: 

   Nível Central: 

  Atividades da Coordenação: 

  1) Articulação junto à: 

  - demais Secretarias Municipais 

  - coordenadores dos diversos programas da S.M.S. bem como dos 

diversos departamentos, gerentes e equipes das US. 

  - responsáveis e/ou representantes das diversas instituições cujo 

trabalho influencie direta ou indiretamente na saúde da comunidade. 

  - responsáveis/representantes e profissionais atuantes nos diversos 

equipamentos sociais do município. 



 

  

  2) assessoria específica junto às equipes do SAD, no sentido de 

promover discussões e reflexões quanto à sua atuação profissional para a 

implantação manutenção das diretrizes. 

  Esta assessoria prevê parcerias com diversos profissionais, bem 

como instituições de ensino em saúde. 

  3) auxilio à atuação das equipes no sentido de promover a 

otimização de recursos necessários ( humanos e materiais). 

  4) acompanhamento do desenvolvimento do serviço efetuado pelas 

USs, bem como pela coordenação, e confeccionar relatórios descritivos sobre o 

trabalho. 

  5) promoção de reuniões mensais com o conjunto de profissionais 

das distritais, estimulando a participação e apresentação de trabalhos em 

simpósios, congressos, etc. sobre o assunto. 

  O propósito dessas reuniões tem sido a troca de experiências 

enfocando as diretrizes do SAD, discussão de dúvidas, intercâmbio com demais 

programas da SMS, e estímulo ao desenvolvimento do trabalho em equipe. 

  Quando da falta do representante de uma US na reunião, um ofício 

é enviado ao gerente da mesma contendo o resumo dos assuntos discutidos, bem 

como as orientações e solicitações que se fizerem necessárias. 

  Acreditamos que essa eventual ausência de representantes de 

algumas das unidades pode estar relacionada com: 

   - a forma de repasse (ou não) do convite aos profissionais 

por parte da gerência, 

   - a priorização de ações envolvendo o desenvolvimento do 

trabalho intra-muros, 

   - ou ainda o fato de haver no dia da reunião um número 

limitado de trabalhadores em atividade na unidade, o que impede sua ida à 

reuniões. 

  A coordenação tem trabalhado no sentido de sensibilizar as equipes 

e mesmo as gerências quanto à importância desta participação. 



 

  

  Com o desenrolar das discussões e trocas de experiências em 

grupos, os profissionais atentaram para a necessidade de terem um 

acompanhamento por um profissional da área da Saúde Mental. Tal proposta foi 

discutida com o respectivo coordenador que liberou, a partir de agosto de 1997, 

um profissional para a assessoria requisitada. 

  Dessa forma, as três reuniões mensais que contam cada uma com a 

presença de representantes de no máximo doze USs, passaram a ser 

desenvolvidas em duas partes: 

  - das 13:30 às 15:00h - troca de experiências, discussões de caso, 

interação com demais programas e serviços da SMS; 

  - das 15:10 às 16:15h - Grupo Operativo76 coordenado pelo 

profissional da Saúde Mental. 

  Nas reuniões do SAD, a técnica do grupo operativo vem sendo 

adaptada pelo cordenador dos grupos, uma vez que os mesmos são abertos, nem 

sempre com a participação contínua dos mesmos integrantes. 

  As tarefas têm sido propostas pelo coordenador no sentido de se 

discutir como é fazer visita domiciliar, como é exercer esse papel de visitador. 

  Cada grupo é diferente do outro e percorre seus próprios caminhos. 

No entanto, podemos perceber pontos comuns nas discussões dos diversos 

encontros dos três grupos: a ansiedade despertada por esse fazer; o temor de não 

se conseguir atender convenientemente as demandas apresentadas pelas famílias; 

                                                           
76 O grupo operativo é uma técnica adotada para o desenvolvimento de grupos que se propõem à realização de 

um trabalho. Sua finalidade não é a terapia ou tratamento psicológico, seu embasamento teórico está na 

psicologia social da escola Argentina iniciada por Enrique Pichon-Rivière.(1986) 

O desenvolvimento dos grupos ocorre com uma duração de tempo de cerca de uma hora, sendo as discussões 

iniciadas à partir de uma tarefa proposta pelo coordenador. Tal tarefa tem por base o movimento grupal 

apontado pelos encontros anteriores, e pelo “aqui-agora” percebido no grupo. Esses apontamentos são 

hipotéticos, confirmando-se no momento em que fazem sentido para o grupo, e são identificados através dos 

vetores de avaliação grupal: afiliação, pertença, comunicação, aprendizagem, tele, e pertinência. Ele se utiliza 

de um observador silente que registra as falas dos integrantes exatamente como expressas, e também os 

gestos, as expressões e etc. Nessa abordagem, o sujeito se constrói nas suas relações sociais, sendo 

dialéticamente capaz de também determinar essas relações. 

 

 



 

  

a tristeza e a impotência despertadas pela realidade das situações vigentes; e as 

“fugas” encontradas pelos profissionais para essas situações. 

  Esses aspectos talvez se relacionem com a pretensão de termos 

“respostas prontas” e de “sabermos o suficiente” para a resolução de todas as 

questões com as quais nos deparamos, ou ainda com o fato de neste trabalho, 

estarmos nos colocando frente a frente com situações sociais de fome e miséria 

que acometem nossa população. De certa forma, esse contato vem sendo 

amortizado pela maneira como o serviço de saúde se organiza intra-muros, 

favorecendo a impessoalidade e o anonimato de quem atende e de quem é 

atendido. 

  Podem se relacionar ainda com o despreparo técnico para a 

assistência à pessoas acamadas, acrescido desta assistência estar sendo prestada 

em local muitas vezes adverso, e com a responsabilidade de que nesse momento 

a assistência se evidencia, pois personifica familiares e profissionais. 

  Outra possível relação tem a ver com a história dos serviços de 

saúde montados para reaver corpos, o que cria por parte dos familiares, uma certa 

expectativa quanto ao atendimento voltado para “dar respostas” e “ter alguém 

que faça por nós”. 

  Essas questões também estão presentes nas discussões de casos, e 

nas nossas visitas de assessoria às USs. 

  Consideramos que ainda temos muito a caminhar tanto no que se 

refere às condições para a existência material do serviço, (que passa ainda pela 

vontade política dos dirigentes), como no preparo técnico dos trabalhadores, e na 

construção de estratégias para avançarmos para além do fazer pelo outro, desse 

fazer pontual e desse olhar fragmentado dirigido a um só aspecto da assistência, 

ou seja, a medicalização. 

  Temos observado o grande benefício que a assessoria do 

profissional da saúde mental tem causado, uma vez que as discussões tem dado 

suporte aos participantes no que se refere às questões de relacionamento 



 

  

interpessoal e entendimento do seu real papel no desenvolvimento do processo de 

trabalho, do qual são sujeitos ativos. 

   Nível das USs: 

  1) promoção da atuação multidisciplinar na atenção à unidade  

  familiar. 

  2) articulação junto à comissão local de saúde bem como  

 equipamentos sociais da área de abrangência da US, com vistas à  

 assistência integral à unidade familiar, enfatizando a promoção do  auto 

cuidado. 

  3) investimento no redirecionamento do atual modelo de 

assistência. 

 

   Nível de Domicílio: 

  A partir da seleção do caso índice, a equipe de enfermagem 

coordenada pela enfermeira e articulada aos demais profissionais, atua no 

domicílio priorizando: 

  1) Avaliar a situação vacinal da família. 

  2) Identificar grupos de risco e trabalhar aspectos educativos 

relativos a: hipertensão arterial, diabetes, à mulher na prevenção de câncer 

uterino e de mama, doenças transmissíveis em geral e mais incidentes na região, 

vigilância do  crescimento e desenvolvimento infantil, prevenção do desmame 

precoce por fatores mamários, saneamento, promoção à saúde e prevenção de 

doenças 

  3) Proceder encaminhamentos de possíveis membros da família aos 

diversos Programas de Saúde da Secretaria Municipal. 

  4) Identificar demanda que necessite de atendimento fisioterápico 

específico ou que possa ser desenvolvido a nível domiciliar com a utilização de 

tecnologia simplificada. 



 

  

  5) Proporcionar cuidados físicos específicos quando necessário, 

bem como capacitar a família para o auto-cuidado do cliente, promovendo a 

sua independência progressiva do serviço de saúde. 

  Além dos cuidados físicos, tem-se investido no desenvolvimento de 

um trabalho voltado para a melhoria da qualidade de vida destas pessoas, através 

de suporte psico-social e ação interdisciplinar, visando-se criar maiores 

oportunidades de contato humano e convívio solidário. 

 

  D-) O REGISTRO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS: 

  Quando da proposta de implantação do SAD, o GEP criou uma 

ficha de solicitação e encaminhamento, bem como uma ficha para registro das 

ações no domicílio que, uma vez testadas, mostraram sua inadequação. 

  Discussões com as equipes nos trouxeram a clareza de que havia a 

necessidade de um impresso único (em anexo) para quaisquer ações dentro dos 

diversos Programas da SMS a serem desenvolvidas no domicílio. 

  Tal medida, além de promover uma integração nas ações de saúde, 

simplificou o registro diminuindo a burocracia, otimizando recursos. 

  Este documento pode ser considerado “ponto de chegada” de um 

trabalho conjunto entre coordenadores de Programas, diversos departamentos e 

profissionais de campo para a construção de documento que satisfizesse a 

necessidade mínima de registro das ações realizadas para a assistência integral à 

unidade familiar. 

  Ele é preenchido em duas vias, sendo que a original fica no 

prontuário do paciente, junto ao qual são grampeadas as fichas de evolução à 

cada VD efetuada. A via carbonada fica arquivada em pasta AZ, enquanto aquela 

família estiver em seguimento, após o que é colocada em arquivo morto. Isto 

possibilita às equipes uma melhor organização de seu trabalho e contribui no 

momento de priorizar quais VDs devem ser efetuadas; no conhecimento do 

número atual de casos em seguimento e na confecção de relatórios. 



 

  

  Mas o início da utilização desse registro de atividades padronizado, 

trouxe-nos também uma inquietação: a necessidade de refletir com os 

profissionais, a importância de que esse ato não se torne um fim em si mesmo.  

  Dessa forma, passaram a fazer parte das reuniões indagações como: 

o que se registra? como se registra? para que se registra?. E várias experiências 

foram trocadas pelos profissionais, enfocando o seu fazer e a utilidade dele: 

  - registramos, entre outras coisas, para: se traçar planos de cuidado, 

para avaliar condutas, para não esquecer de algum aspecto da assistência, e ainda 

para assegurar distância de quem atendemos, (a ficha como anteparo), ou nos 

protegermos. O registro pode ainda ser instrumento de  uma avaliação restrita 

que se apega a números brutos, na lógica de quanto mais visitas fizer, melhor o 

trabalho. 

  Com o avanço das discussões para a padronização do registro, 

observamos um impasse: as VDs muitas vezes são efetuadas por uma equipe de 

profissionais, e o Sistema de Informações adotado pela SMS-RP (Sistema 

Hygia), prevê o registro individual. Nos reunimos então com os técnicos do 

Departamento de Informática, e solicitamos a criação de um código para o 

“profissional SAD”, afim de que qualquer profissional da equipe, quer de nível 

superior ou de nível médio pudesse ter igual acesso ao registro. 

  Este novo código (2402-00) está sendo utilizado pelas equipes 

desde novembro de 1997, e diz respeito às visitas efetuadas com a finalidade da 

assistência integral à unidade familiar e promoção ao auto-cuidado. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ANEXO II 
Termo de Consentimento Informado para o Grupo Focal 

 
Prezado(a)Sr(a):_______________________________________________________ 
Endereço:____________________________________________________________ 
 
Estamos desenvolvendo a pesquisa O trabalho da enfermeira no Serviço de Assistência 
Domiciliar – potência para (re) construção da prática de saúde e de enfermagem. Este projeto 
tem como temática a prática de enfermagem voltada para a assistência domiciliar, enquanto um 
disparador de processos de mudança do modelo de assistência à saúde. Seu objetivo central é 
analisar o processo de instituição e conformação da prática de enfermagem no Serviço de 
Assistência Domiciliar - SAD, apontando seus limites e potencialidades na perspectiva de um 
modelo de atenção à saúde em defesa da vida. 
Assim, gostaríamos de contar com sua participação no desenvolvimento dos grupos operativos 
que serão realizados com os trabalhadores que atuam na rede básica, o que nos possibilitará dar 
seqüência ao desenvolvimento desta investigação. 
Sua colaboração será muito importante para a realização deste projeto. As informações / 
opiniões emitidas por você não causarão nenhum dano, risco ou ônus à sua pessoa e serão 
tratadas anonimamente no conjunto dos demais respondentes; ainda a qualquer momento da 
realização da pesquisa, caso não seja de seu interesse a continuidade na participação, haverá 
possibilidade de retirar este consentimento.  
Agradecendo sua colaboração nos colocamos à disposição para qualquer informação que você julgar 
necessária, e aguardamos o mais prontamente possível sua confirmação quanto a participação nesta 
pesquisa para que possamos agendar sua entrevista. 

Atenciosamente. 
 

Drª Silvana Martins Mishima Maria José Bistafa Pereira 
Profª Drª do Departamento de 

Enfermagem Materno Infantil e Saúde 
Pública da Escola de Enfermagem de 

Ribeirão Preto – USP 
Orientadora 

Pós-graduanda junto ao Programa de 
Enfermagem em Saúde Pública da Escola de 

Enfermagem de Ribeirão Preto – USP 
Pesquisadora do projeto 

 

Eu______________________________________________________________,aceito 
participar do grupo operativo do projeto de pesquisa O trabalho da enfermeira no Serviço de 
Assistência Domiciliar – potência para (re) construção da prática de saúde e de enfermagem, 
em data e local marcados antecipadamente, e estou ciente de que o grupo será gravado e seus 
resultados tratados sigilosamente, e caso não queira mais participar da investigação, tenho 
liberdade de retirar este consentimento. 

__________________, _____ de ____________________ de 2000. 
 
 

______________________________________________ 
Assinatura 

 
 
 



 

  

ANEXO III 

 
Roteiro do Grupo Focal 

 

1. Apresentação das integrantes. 

2. Apresentação e esclarecimento sobre pesquisa. 

3. Esclarecimentos, sugestões e contrato para desenvolver o grupo focal. 

 

Perguntas orientadoras 
 
1. Gostaria de pedir para vocês me contarem suas inserções na AD? Contar quando e quais experiências 

que realizam/ram na AD? 

2. Se alguém chegar aqui e perguntar com o que vocês trabalham na AD, como 

vocês responderiam de forma mais direta possível? 

3. Contem-me por favor, como vocês desenvolveram o processo da AD desde a 

escolha dos usuários, com que critérios, quem vai, o que levam, que recursos tem 

sido utilizado na AD 

4. Existe algum espaço para vocês discutirem sobre o SAD? 

5. O que vocês produzem com AD? 

6. Se o SAD for contingenciado, na opinião de vocês qual seria a repercussão? 

7. Mudou alguma coisa depois que você passou a trabalhar na AD? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

  

 
Anexo V 

 
Termo de Consentimento Informado para a entrevista semi-estruturada 

 
Prezado(a)Sr(a):_______________________________________________________ 
Endereço:____________________________________________________________ 
 
Estamos desenvolvendo a pesquisa O trabalho da enfermeira no Serviço de 
Assistência Domiciliar – potência para (re) construção da prática de saúde e de 
enfermagem. Este projeto tem como temática a prática de enfermagem voltada para a 
assistência domiciliar, enquanto um disparador de processos de mudança do modelo de 
assistência à saúde. Seu objetivo central é analisar o processo de instituição e 
conformação da prática de enfermagem no Serviço de Assistência Domiciliar, 
apontando seus limites e potencialidades na perspectiva de um modelo de atenção à 
saúde em defesa da vida. 
Assim, gostaríamos de contar com sua participação no desenvolvimento das entrevistas 
que serão realizadas com os trabalhadores que atuam na rede básica e com usuários e 
seus familiares, o que nos possibilitará dar seqüência ao desenvolvimento desta 
investigação. 
Sua colaboração será muito importante para a realização deste projeto. As informações/ 
opiniões emitidas por você não causarão nenhum dano, risco ou ônus à sua pessoa e 
serão tratadas anonimamente no conjunto dos demais respondentes; ainda a qualquer 
momento da realização da pesquisa, caso não seja de seu interesse a continuidade na 
participação, haverá possibilidade de retirar este consentimento.  
Agradecendo sua colaboração nos colocamos à disposição para qualquer informação 
que você julgar necessária, e aguardamos o mais prontamente possível sua confirmação 
quanto a participação nesta pesquisa para que possamos agendar sua entrevista. 
Atenciosamente. 
 
 

Drª Silvana Martins Mishima Maria José Bistafa Pereira 
Profª Drª do Departamento de 

Enfermagem Materno Infantil e Saúde 
Pública da Escola de Enfermagem de 

Ribeirão Preto – USP 
Orientadora 

Pós-graduanda junto ao Programa de 
Enfermagem em Saúde Pública da Escola 
de Enfermagem de Ribeirão Preto – USP 

Pesquisadora do projeto 

 

 
Eu__________________________________________________________________,
aceito participar da entrevista do projeto de pesquisa O trabalho da enfermeira no 
Serviço de Assistência Domiciliar – potência para (re) construção da prática de 
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SUMMARY 
 

PEREIRA, M.J.B. Nurses' work in Home Care Services - the power to (re) construct 

healthcare and the nursing practice. Ribeirão Preto, 2001 (Doctoral Program) - 

University of São Paulo at Ribeirão Preto College of Nursing. 

 
 
The nurse's practice in the Home Care Service (SAD) provided by the Municipal Health 
Secretariat of Ribeirão Preto - São Paulo State (SMS-RP) comprises the object of this 
investigation. We aimed at analyzing the process of organization of nursing home care 
through the SAD of the SMC-RP by pointing out its limits and potentialities as a 
triggering element for transformation in the nursing practice as well as in the current 
care model by understanding healthcare and the nursing practice as types of work. We 
assumed that home care can constitute a space for the construction of a way to 
perform which is based on the integrality of actions, responsibility in relation to clients, 
team identity and the establishment of various intersectional spaces with the intense 
use of light technology so as to enable the formation of ties, listening and autonomy, 
thus escaping from a strict perspective of controlling clients at home. The subjects of 
the research were nurses working in the SAD and empirical data were collected 
through the focal group technique. Semi-structured interviews with the staff of the SAD 
in the central level of he SMS-RP and documental sources were also utilized. Data 
were organized by means of the Collective Enunciator's Discourse - DSC, where we 
sought to articulate Key Expressions in the individual accounts with Main Topics, 
aiming at recovering social discourse. The research showed two thematic sets which 
were separately presented, but effectively contained a close theoretical and practical 
articulation demonstrating that, although incipient, there is a potentiality for the SAD to 
become a device in the transformation of healthcare and the nursing practice which 
can be processually installed at least in the practice of nurses performing this type of 
work. The experience in the SAD has provided the opportunity for self-questioning, 
reflection and the process of reviewing conducts. We emphatically point out the 
importance attributed by nurses to light technology which is considered to be 
fundamental for healthcare work and particularly in home care, thus incorporating the 
subjective dimension inherent to all types of production in the healthcare work process. 
Investment on the preparation of workers for the development of skills in order to 
perform in home care, the perspective of establishing ties and a more humanized and 
welcoming relationship has also been pointed out as fundamental.  Furthermore, it was 
also possible to evince the work production in the SAD, which is experienced with 
limitations, frustrations, but also with involvement, creativity, responsibility and 
satisfaction. These agents recognize the need to apprehend the process of change as 
a slow means as well as the need for spaces in order to discuss their achievements 
and obstacles. In addition, workers must be willing to constantly accept to be reviewed 
as well as review the work process. 
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RESUMEN 

 

PEREIRA, M.J.B. El trabajo de la enfermera en el Servicio de Asistencia Domiciliar 

– potencia para (re) construcción de la práctica de salud y de enfermería. Ribeirão 

Preto, 2001. (Doctorado) – Escuela de Enfermería  de Ribeirão Preto, Universidad 

de São Paulo. 

 

La práctica de la enfermera en el Servicio de Asistencia Domiciliar (SAD) de la 
Secretaria Municipal de Salud de Ribeirão Preto – São Paulo, constituye el 
objeto de esta investigación. Elegimos como objetivo analizar el proceso de 
institución de la asistencia de enfermería en el domicilio a través del SAD de la 
SMS-RP, apuntando sus límites y potencialidades como estimulador para la 
transformación de la práctica de enfermería y del modelo asistencial, teniendo 
como premisa la comprensión de la práctica de salud y de enfermería como 
trabajo. Tomamos como presupuesto que la asistencia en el domicilio puede 
constituirse en un espacio para la construcción de una actuación pautada por la 
integridad de las acciones, por la responsabilidad en relación a la clientela, por una 
identidad de equipo, por el establecimiento de espacios intermediarios con intensa 
utilización de tecnologías leves, de modo que posibiliten el vínculo, la escucha y la 
autonomía, escapando de una perspectiva estricta de control de la clientela en el 
ámbito domiciliar. Los sujetos de la investigación  son enfermeras que actúan en el 
SAD, el material empírico colectado se obtuvo a través de la técnica de grupo 
focal, también utilizamos entrevista semiestructurada junto al equipo del SAD a 
nivel central de la SMS-RP. Recurrimos también a fuentes documentales. Los 
datos se ordenaron por el método del Discurso del Sujeto Colectivo - DSC, 
donde buscamos articular las Expresiones Claves de las declaraciones 
individuales con las Ideas Centrales, buscando rescatar el discurso social. La 
investigación reveló dos conjuntos temáticos presentados separadamente que 
guardan estrecha articulación teórico-práctica, apuntando de forma incipiente  
que todavía hay una potencialidad de que el SAD  se configure como un 
dispositivo para la transformación de la práctica de salud/enfermería y 
paulatinamente se instale por lo menos en la práctica de las enfermeras que 
realizan este trabajo. La vivencia en el SAD ha facilitado el auto 
cuestionamiento, la reflexión y el proceso de revisión de conductas. 
Destacamos la importancia atribuida por las enfermeras a las tecnologías 
leves, consideradas fundamentales para el trabajo en salud y principalmente en 
la asistencia domiciliar, incorporando la dimensión subjetiva inherente a toda 
producción en el proceso de trabajo en salud. También fue considerada 
fundamental la preparación de los trabajadores que genere habilidades para 
actuar en la asistencia domiciliar, en la perspectiva de establecer vínculos,  a 
través de una relación más humanizada y acogedora. Además, fue posible 
evidenciar la producción del trabajo en el SAD vivenciada con limitaciones, 
frustraciones, pero por otro lado con envolvimiento, creatividad, responsabilidad 
y satisfacción. Reconocen esas agentes la necesidad de comprender que el 
proceso de mudanza es lento, siendo necesaria todavía, la existencia de 



 

  

espacios para discutir las conquistas y obstáculos, así como la necesidad de 
que el trabajador esté dispuesto a  aceptar ser evaluado constantemente, 
siempre reviendo el proceso de trabajo. 
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de Trabajo, Modelo de Asistencia 
 




