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SUMMARY

RESUMO

O Programa de Saúde da Família (PSF) enfatiza a promoção de saúde visando à
qualidade de vida das pessoas, privilegiando ações voltadas a comunidades
específicas. Novos paradigmas vêm sendo pensados, numa tentativa de
transformar a crise há tempos estabelecida na Saúde Pública, visando a uma
produção em saúde sintonizada com a história e cultura locais. A perspectiva
construcionista social, tendo em seus pressupostos a construção de sentidos sobre
o mundo, na linguagem, através da relação entre as pessoas, aponta para a
possibilidade de co-construção de um modelo de atenção em saúde entre
profissionais e comunidade. O presente estudo, baseado nessa perspectiva, tem
como objetivo: descrever sentidos de saúde/doença produzidos em grupos numa
comunidade alvo de um PSF. Foram audiogravados cinco grupos de sessão única,
distribuídos geograficamente pela área, realizados com pessoas dessa
comunidade, convidadas a se reunirem na rua onde moram, em domicílio de um
dos participantes. Foram transcritos, e junto às notas de diário de campo,
constituem-se na base de dados. A análise, realizada em dois eixos, buscou
tematizar: 1) Quando a questão é promover saúde – referida aos momentos em que
os sentidos são produzidos pelas participantes falando do lugar de pessoas que
gozam de saúde. Esse eixo foi dividido em quatro subtemas: Estar com problemas
reflete na sua saúde – que trata dos momentos em que os fatores físicos, mentais e
sociais são referidos como influenciadores da saúde/doença; Eu acho que tudo é tá
de bem com a vida – que traz os momentos em que os conceitos sobre promoção
de saúde foram tratados como fundamentais para a manutenção da saúde; Se não
tiver saúde, não trabalha mesmo – que trata da relação entre trabalho e
desemprego afetando o processo saúde/doença; e Ficar sem dinheiro é a pior
doença – em que o dinheiro foi referido como fundamental para se estar com
saúde. E o segundo eixo 2) Quando a questão é recuperar a saúde – referida aos
momentos em que falam do lugar de pessoas adoecidas, necessitando de cuidados
específicos em saúde. Esse eixo desdobrou-se em três subtemas: Ela tá com
saúde. Tem até cartão do Posto – que analisa os momentos em que a saúde é
referida como a possibilidade de acesso a serviços; Você pensa que eu tomei o
remédio que a médica me deu? Ta fechadinho, em casa guardado – que trata do
autocuidado na saúde caracterizado como a não-adesão a um tratamento; e A
doença é bem pessoal – tratando-se da saúde/doença como um processo pessoal
e singular. A análise buscou descrever o modo como estão sendo construídos os
sentidos acerca das noções que vêm embasando as novas propostas em saúde,
enfocando o ponto de vista da comunidade. As considerações finais deste trabalho
apontam como possibilidade para transformação da crise da Saúde Pública, uma
prática em saúde baseada na aproximação, conversação e negociação constante,
não somente entre equipe de profissionais e comunidade, mas em todas as
dimensões, desde os formuladores das políticas de saúde, até os executores e
usufruidores.

Palavras-chave: PSF, processo saúde/doença, grupos comunitários.

PROÊMIO

Realizar um trabalho de pesquisa inserido na proposta da Saúde Coletiva,
que visa à construção da saúde integral da comunidade, requer o esforço de se
reposicionar, enquanto profissional de saúde, despojando-se das amarras das
especificidades profissionais, para se ater a processos também coletivos de
produção da saúde.
A Saúde Coletiva, visando a intervenções mais direcionadas ao contexto de
promoção de saúde e qualidade de vida da população, privilegiando os princípios
do SUS de universalidade, integralidade e eqüidade, incita uma reorganização das
tradicionais estruturas de trabalho em formas mais atuantes, criativas e interativas
entre os profissionais e também num contato mais próximo com a comunidade.
Desde o movimento sanitarista, há um empenho de se redirecionar a
produção das atividades de saúde, levando-se a uma reconfiguração das práticas
profissionais. A Psicologia não foge a essa regra, com algumas peculiaridades.
Nesse espaço de fomentação rumo a uma nova política pública de saúde, abrem-se
novos espaços de trabalho à Psicologia, visto que a profissão não possuía uma
inserção considerável nessa área. Foi no final dos anos setenta, quando ocorria
uma grande crítica aos modelos de assistência à saúde e a predominância médica
nas equipes, que se começou a investir na implementação de equipes
multidisciplinares, sendo esse o canal de entrada da Psicologia na área.
A abertura de um novo mercado de trabalho para a Psicologia não resultou,
no entanto, numa mudança imediata de suas formas de intervir. Numa formação
vinda de uma cultura clínica individual, a transposição do fazer psicológico para a
área da Saúde Pública foi algo que se fez e ainda se faz com muita dificuldade.
De acordo com Spink (1992), a reprodução do ‘saber’ da Psicologia nas
instituições de ensino privilegia uma formação clínica com enfoque num indivíduo
abstrato e a-histórico, colocando, então, a necessidade de rever esse modo de
entender o ser humano, abrindo espaços para o ensino de uma Psicologia voltada
para o campo mais coletivo.
Não apenas Spink (op.cit.), mas também outros autores (Dimenstein,1998;
Mejias,1995; Silva,1992) discutem essa questão da falta de instrumentos
formadores na graduação que conduzam à uma atuação em Saúde Pública,
centralizando o conhecimento em práticas clínicas individuais. Tais autores referem

a necessidade da abertura a outros saberes, para a compreensão do ser humano
numa perspectiva do contexto no qual vive inserido numa história e numa cultura.
Dimenstein (1998) ainda refere à difusão da Psicanálise e a psicologização
da sociedade como elementos que contribuíram para a expansão da Psicologia nos
meios profissionais, aumentando, inclusive, a sua procura na graduação. Porém, ao
mesmo tempo, isso dificultou o manejo do trabalho em outros setores, como na
área da saúde, muitas vezes reproduzindo a Psicanálise individual na Saúde
Pública, em um setor com demandas bastante diferenciadas, o que ocasionou
muitas frustrações, como a não-adesão ao tratamento e também uma grande
psicologização dos problemas sociais.
Com a implantação do Programa de Saúde da Família (PSF) por todo o
país, novamente as profissões se reorganizam para um novo modo de se trabalhar
em equipe. Caracterizando-se como um trabalho de atenção de primeiro nível, com
território e número de famílias definido, visando a um enfoque voltado à construção
do vínculo e da co-responsabilidade na saúde entre equipe e comunidade em
questão, retorna-se à discussão dos papéis de cada profissional nesse contexto do
trabalho em saúde, incluindo aí, também a intervenção da psicologia.
Trabalhar dentro da concepção ampliada de saúde preconizada pelo SUS
requer abordar processos mais coletivos de construção da saúde, o que não
significa um abandono ao indivíduo, mas a sua focalização na coletividade, inserido
numa família, numa comunidade. O trabalho voltado à promoção de saúde
aproxima o profissional da comunidade e, conseqüentemente, pede uma
intervenção mais contextualizada às vivências cotidianas dessa população. Nessa
perspectiva, o profissional torna-se, também, um agente social, num contato direto
com a comunidade, promovendo movimentos junto à sociedade civil e deles
participando. Com isso, suas especificidades de trabalho diluem-se frente aos
outros profissionais, num processo de semelhança como profissionais de saúde.
Neste presente estudo, a pesquisadora, enquanto profissional da área da
Psicologia, inserida numa pesquisa que tem como alvo a comunidade de um PSF,
tem seu instrumento de trabalho reconfigurado, inserido no âmbito da Saúde
Coletiva. É claro que seu posicionamento é de uma psicóloga, e isso traz
conseqüências na construção da relação com a comunidade em questão tanto
quanto com a produção da pesquisa. Entretanto, seu objeto de estudo não pertence
exclusivamente às especificidades da Psicologia, mas, sim, ao campo do
profissional da Saúde Coletiva. Dessa maneira, suas contribuições, pretendem se

dar no fortalecimento da inserção da Psicologia na área da Saúde Coletiva e, ao
mesmo tempo, no fortalecimento da própria Saúde Coletiva como campo profícuo
de intervenção comunitária.

