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RESUMO 

 
Vivenciamos atualmente uma grande reestruturação da Atenção Primária à Saúde com foco e 

investimentos na Estratégia da Saúde da Família (ESF), que preconiza o estabelecimento de 

vínculos diferenciados com os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) e prioriza ações de 

Promoção à Saúde (PS), mas sem deixar de executar a assistência curativa e a prevenção às 

doenças. O que se pretende é uma mudança no modelo de atendimento com atuação mais 

ampla e abrangente, que considere os aspectos sociais, culturais e coletivos e que trabalhe 

com os vários saberes das equipes multidisciplinares. Nesse contexto a pesquisa aqui 

apresentada teve como sujeitos profissionais que atuam nas equipes da ESF do município de 

Santos, sendo fundamentada no referencial da Teoria das Representações Sociais (RS) e tendo 

como objetivo conhecer e analisar as RS que esses profissionais compartilham sobre PS além 

de verificar como as práticas diárias dessas equipes correspondem ou relacionam-se com 

essas representações. Partimos da hipótese de que essas RS estão ancoradas em modelo 

pautado em procedimentos centrado no profissional médico, na assistência curativa e nas 

relações de poder/saber, o que vai na contramão da proposta da ESF e dificulta ações em PS 

em sentido mais amplo. A metodologia qualitativa teve como instrumento entrevistas 

semiestruturadas. Foi sorteada uma equipe de cada um dos quatro territórios da cidade 

(centro, morros, área continental e zona noroeste) e em cada equipe foi entrevistado um 

profissional de cada uma das cinco categorias (chefe de seção, médico, enfermeiro, 

auxiliar/técnico de enfermagem, agente comunitário de saúde); 19 sujeitos participaram. A 

análise foi inspirada no Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), considerando as frequências das 

principais ideias associadas ao conceito de PS, investigando objetivações e ancoragens. 

Confirmou-se a hegemonia do modelo tradicional e a presença minoritária de ações 

inovadoras com características próprias ao território onde emergem devido ao tipo de 

relação/vínculo entre profissionais e usuários, iniciando portanto certa coexistência de 

modelos. Os resultados foram restituídos aos entrevistados durante uma roda de conversa 

coletiva, animada pela pesquisadora. As atividades e trocas verbais que ocorreram produziram 

novos entendimentos e insights a respeito das possibilidades de promover saúde na ESF, 

servindo concomitantemente como validação das RS ativadas e como uma forma de 

intervenção na intenção de disparar um processo de modificação. Os profissionais puderam 

trocar experiências, relacionar a RS da PS, tal como ela é descrita nos documentos oficiais e 

prescrita nas políticas públicas, com o que eles relatam sobre o que realizam nas suas ações 

com os usuários em seus territórios, percebendo conexões e contradições, aproximações e 

distanciamentos. Esse exercício organizado de encontro coletivo e de produção de trocas entre 

profissionais de diferentes categorias e territórios talvez tenha potencial de provocar 

mudanças ao nível do sentido que os profissionais atribuem ao trabalho de PS na ESF que 

possivelmente se convertam em ação transformadora. 

 

 

 

Palavras-chave: Promoção da Saúde, Atenção Primária, Programa Saúde da Família, 

Representações Sociais, Saúde Coletiva. 
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ABSTRACT 

 
Currently we live a major reestruturing of the Primary Health Attention with focus and 

investiments in the Health Family Strategy, which advocates the establishment of 

differentiated bonds with the users of the Unified System Health and prioritizes actions of 

Health Promotion, but without fail the execution of curative assistance and disease 

prevention.  What is intended is a change in the service model with broader and more 

comprehensive performance, which considers the social, cultural and collective aspects and 

working with the various knowledge of multidisciplinary teams. In this context, the research 

presented here, had as subject the professionals who work in the Santos Family Health 

Strategy, being based, for the data analysis, on the Social Representations Theory and aiming 

to know and analyze the Social Representations that these professionals share on Health 

Promotion, and verify how the daily practices are related to these representations. Our 

hypothesis is that these are anchored in Social Representations model based on procedures 

centered on the physician in curative care and relations of power-knowledge, which goes 

against the proposal from the Familiy Health Estrategy and difficult the Health Promotion 

actions in the broadest sense. The qualitative methodology had like the main instrument the 

semi structured interviews.  We randomly selected one team from each of the four areas of the 

city (downtown, hills and mainland north west) and each team was interviewed a professional 

from each of the five categories (section chief, doctor, nurse, nurse assistant-technician, 

community health agent); 19 subjects participated. The analysis was inspired by the 

Collective Subject Discourse, considering the frequencies of the main ideas associated with 

the concept of Health Promotion, investigating anchors and objectifications. The data analysis 

confirmed the hegemony of the traditional model and the minority presence of innovative 

actions, these are related to the territory from where emerge due to the type of 

relationship/bond between professionals and users, thus initiating the coexistence of two 

differents health models. The results were replaced to the respondents during a collective 

round of conversation, animated by the researcher. Activities and verbal exchanges that 

occurred produced new understandings and insights about the possibilities of promoting 

health, serving concurrently as validation of Social Representation activated, and as a way of 

intervention in an attempt to start a process of modification. Professionals can share 

experiences, relate to the Health Promotion and its Social Representations, as it is described in 

official documents and prescribed in public policies, with what they report on their actions 

with users in their territories, perceiving connections and contradictions, similarities and 

differences. This organized collective exercise gathering and production of exchanges 

between professionals from different categories and territories perhaps have a potential to 

cause changes to the way that professionals attribute the work in Health Promotion and 

Family Health Strategy possibly be turned into a transformative action. 

 

 

Key-words: Health Promotion, Primary Attention, Family Health Program, Social 

Representatios, Collective Health 
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INTRODUÇÃO  

 

Segundo Castro-Silva, Mendes & Nakamura “a escolha de um tema de estudo está 

relacionada a uma trajetória de vida singular...” (2012, p.33), sendo assim, devo ressaltar que 

o presente estudo nasceu principalmente de meu caminhar profissional no Sistema Único de 

Saúde (SUS), com vivências nas rotinas de trabalho e observações sobre as necessidades dos 

profissionais atuantes na Atenção Básica (ou Primária) à Saúde no município de Santos, 

ressaltando que esse nível da atenção à saúde me fascina e encanta há tempos, principalmente 

por ser onde os indivíduos são reconhecidos como sujeitos, pessoas com famílias, histórias e 

perspectivas e não apenas como um código do CID-10 (Classificação Internacional de 

Doenças).  

Desta forma, a pesquisa não poderia se desenvolver em outro cenário que a 

Atenção Básica à Saúde e, especificamente, na Estratégia da Saúde da Família, por tratar-se 

da reorganizadora de toda a Atenção Básica e por ser onde atualmente exerço minhas funções 

enquanto profissional de saúde.  

 

Na escolha de um tema de pesquisa, o pesquisador é movido por sentimentos e 

percepções construídas em sua própria experiência, portanto é livre e autônomo em 

sua escolha, mas deve se conduzir na pesquisa, acima de tudo, pela responsabilidade 

de seus atos na relação com os outros (CASTRO-SILVA, MENDES & 

NAKAMURA, 2012, p.35). 

 

Nessa perspectiva, considero que cabe um breve histórico. 

Iniciei minha trajetória profissional no cenário da Atenção Básica em 1996 no 

município de Santos, nas então denominadas Policlínicas, modelo forte na cidade implantado 

em 1989 em substituição aos Postos de Saúde da Criança (anexo 01) e até hoje considerado 

pelos usuários como uma referência em serviços prestados.  As policlínicas fizeram parte da 

história da saúde pública santista, sendo implantadas pelo secretário de saúde e médico 

sanitarista David Capistrano Filho, na gestão da prefeita Telma de Souza. Nesse momento, em 

que a crise na saúde era escancarada, a cidade soube como se reestruturar para ser coerente 

com os princípios e as diretrizes do recém-nascido Sistema Único de Saúde  (anexo 02).  

A Atenção Básica de Santos é organizada em 04 grandes regiões sanitárias: 

Morros, Zona Noroeste, Orla e Região Central Histórica/Área Continental, cada qual com 

características próprias. A adesão do município à Estratégia da Saúde da Família (ESF) 

aconteceu em 2000 com a primeira equipe de Saúde da Família na Área Continental (anexo 
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03), mas somente a partir de 2004, com a implantação da segunda equipe no Monte Serrat é 

que a Estratégia se expandiu pela cidade.  

O modelo da ESF implantado pelo município foi o da equipe mínima, 

preconizado pelo Mistério da Saúde, que conta com 01 (um) médico, 01 (um) enfermeiro, 02 

(dois) auxiliares/técnicos de enfermagem e 06 (seis) Agentes Comunitários de Saúde (ACS) 

para o atendimento a uma população em torno de 4000 (quatro mil) pessoas. A estruturação 

proposta pelo município agrupou essas equipes em Seções que comportam de 02 (duas) à 04 

(quatro) equipes, e, além da unidade física, cada seção conta com 01 (um) chefe de seção, 01 

(um) chefe de atividade administrativa e oficiais de atividade administrativa em números 

ainda não definidos exatamente.  

Mesmo com a adesão do município à ESF, as policlínicas continuaram a existir na 

cidade. E em 1998, o então secretário de saúde do município, Edmon Atik, anunciou a 

intenção em alterar o nome das unidades de saúde, de policlínica para unidade básica de saúde 

(UBS), nomenclatura que estaria mais de acordo com a proposta preconizada para todo o 

território nacional (anexo 04); entretanto, tal alteração só foi concretizada em 2005 (anexo 

05). 

Santos não aderiu à proposta do NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família), 

mas possui um modelo de apoio implantado em toda Atenção Básica, USF e UBS, com a 

SEATESC (Seção de Apoio Técnico à Saúde da Comunidade), que conta no momento com 

profissionais das áreas de Farmácia, Nutrição, Educação Física, Serviço Social, Psicologia, 

Fonoaudiologia e Enfermagem, divididos de forma heterogênica pelos territórios sanitários. 

Atualmente (2014), existem 17 (dezessete) Equipes de Saúde da Família no 

município, distribuídas em 06 (seis) Seções, 19 (dezenove) UBS e 01 (um) Centro de Saúde. 

Entretanto, observamos que a população e muitos funcionários da Secretaria 

Municipal de Saúde (SMS) de Santos continuam se referindo às UBS como Policlínica. Vale 

ressaltar também que, como no município existem os dois modelos de atenção à saúde, as 

Unidades de Saúde da Família (USF), modelo novo, e as Unidades Básicas de Saúde (UBS), 

modelo tradicional, há uma grande confusão entre os usuários destes serviços e mesmo entre 

muitos profissionais que atuam na SMS de Santos.  

Analisando a fala de vários usuários dos serviços da Atenção Básica observamos 

que ainda há uma grande preferência pelas UBS em relação às USF, principalmente pelo fato 

delas contarem com um número maior de médicos em seu quadro de recursos humanos; uma 

vez que em todas as UBS há pelo menos, 01 (um) ginecologista, 01 (um) clínico geral e 01 

(um) pediatra, enquanto que nas USF há somente 01 (um) generalista. Essa situação ilustra a 
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possível ancoragem que os usuários do serviço possuem no modelo médico-centrado, que vê a 

saúde como campo de atuação deste único profissional, com seus saberes/poderes 

estabelecidos com práticas de medicalização e exclusivamente biologicistas.  

Neste contexto, nossa hipótese é que as Representações Sociais (RS) que os 

profissionais de saúde que atuam na ESF no município de Santos possuem sobre PS estão 

ancoradas em modelo centrado no profissional médico, pautado em procedimentos, com 

critérios assistencialistas e fortes relações de poder/saber, o que pode dificultar a concepção e 

a execução de propostas diferenciadas e inovadoras em promoção da saúde.   

Sendo assim, a pesquisa tem como objetivo geral conhecer e analisar as 

Representações Sociais que os profissionais que atuam na ESF no município de Santos 

possuem sobre Promoção da Saúde, e como objetivos específicos:  

 Compreender a articulação entre as RS e as práticas diárias; 

 Compreender a relação entre as RS analisadas e os objetivos e diretrizes propostas 

pela ESF, destacando as seguintes categorias de análise: território, trabalho em equipe 

e ações em Promoção da Saúde. 

Para tal, a organização do presente trabalho se apresenta da seguinte forma: no 

primeiro capítulo há um breve relato histórico sobre a ESF e a Promoção da Saúde, que traz 

algumas noções e contextualizações a respeito desses importantes pontos para a Saúde 

Coletiva.  

O segundo capítulo é direcionado à fundamentação teórica utilizada na pesquisa, 

as Representações Sociais. E o terceiro, à apresentação do método utilizado.   

No quarto capítulo consta a apresentação e análise dos discursos coletados com as 

entrevistas semiestruturadas e a roda de conversa, ele também apresenta a construção dos 

Discursos do Sujeito Coletivo (DSC), enquanto que no capítulo seguinte há algumas 

discussões possíveis e associações tanto com produções científicas quanto com observações 

rotineiras do ambiente de trabalho.  

Por fim nos ocupamos das considerações, onde aspectos relevantes observados e 

analisados em todo o processo da pesquisa são apresentados.  
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

A Promoção da Saúde e a Saúde da Família  

 

O conceito de promoção da saúde tradicional não é nenhuma novidade, desde a 

década de 40, do século XIX, ele permeia a tradição sanitária do pensamento médico social. 

Passando por modificações, o considerado moderno movimento de promoção da saúde surgiu 

no Canadá em 1974 com a divulgação do documento conhecido como Informe Lalonde 

(Ministro da Saúde daquele país naquela época). O referido informe foi o primeiro documento 

oficial a utilizar o termo promoção da saúde e servir-se disso para um planejamento 

estratégico.  

A motivação central do Informe Lalonde parece ter sido política, técnica e 

econômica, pois visava a enfrentar os custos crescentes da assistência médica ao 

mesmo tempo em que se apoiava no questionamento da abordagem exclusivamente 

médica para as doenças crônicas devido aos resultados pouco significativos que 

aquela apresentava (BUSS, 2012, p.26) 

Essa moderna promoção da saúde surge então a partir de questionamentos acerca 

da prática médica hegemônica e da acentuada medicalização da saúde sem resultados 

significativos, mas com grandes custos financeiros, visando alternativas mais ampliadas sobre 

a tríade saúde-doença-cuidado e considerando aspectos mais gerais das condições de vida dos 

indivíduos e comunidades.  

Após o Informe Lalonde, aconteceu a Conferência Internacional sobre Cuidados 

Primários de Saúde, realizada em Alma-Ata, no Cazaquistão, em 1978, e em 1986 a I 

Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, em Ottawa, no Canadá, desde então o 

mundo tem direcionado seus olhares para a rede de Atenção Básica (ou Primária) de Atenção 

à Saúde e consequentemente para as ações relacionadas à promoção da saúde. Conferências, 

encontros e políticas públicas têm-se voltado para estruturar e consolidar aspectos referentes a 

uma atenção à saúde menos focada na doença e mais centrada na pessoa. Nesse sentido, as 

principais conferências que se seguiram foram: 

 II Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde em Adelaide (1988)  

 III Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde em Sundsvall (1991)  

 Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde de Bogotá (1992)  

 Primeira Conferência de Promoção da Saúde no Caribe, em Porto of Spain (1993)  

 IV Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde em Jacarta (1997)  

 Rede de Megapaíses para Promoção da Saúde, Suiça (1998)  
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 V Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde na Cidade do México (2000)  

 III Conferência Latino Americana de Promoção da Saúde e Educação para a Saúde, em 

São Paulo (2002)  

 VI Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde em Bangkok (2005)  

 Conferência Internacional de Saúde para o Desenvolvimento, em Buenos Aires (2007)  

 

Desde a Carta de Ottawa e todas as conferências e encontros posteriores, 

conforme citado acima, as diretrizes para a concretização de ações em promoção da saúde 

vem sendo sistematizadas e difundidas. O conceito de promoção da saúde vem evoluindo de 

acordo com a ampliação da concepção de saúde, mas ainda evidencia-se a dificuldade nessa 

conceituação e consequentemente no estabelecimento de práticas voltadas para esse fim.  

... a Carta de Ottawa ainda permanece como peça central de direcionamento da 

estratégia de promoção à saúde em todo o mundo. Ela tem orientado as demais 

conferências, principalmente quando enfatiza a dimensão social e a importância de 

cinco estratégias fundamentais para se alcançar plena saúde: política pública, 

ambiente saudável, reforço da ação comunitária, criação de habilidades pessoais e 

reorientação do serviço de saúde (HEIDMANN et al, 2006, p. 352). 

 

Apesar dos esforços, ainda podemos observar que permanece uma visão 

simplificada e pouco abrangente da promoção da saúde. Há confusões entre promoção da 

saúde e prevenção de doenças, e priorização de investimentos na mudança de estilo de vida 

individuais, principalmente por meio do modelo tradicional de educação em saúde.  

É importante salientar que, enquanto a promoção da saúde possui um cunho social 

e político, a prevenção de doenças enfatiza o cunho médico e epidemiológico. Promoção e 

prevenção são conceitos e ações que caminham próximos em vários momentos, mas é 

necessário destacar que a prevenção tem foco nas doenças com ações específicas, e a 

promoção tem foco na saúde, com ações abrangentes. Nesse contexto, a promoção da saúde 

desenvolve um olhar amplo e tenta intervir nos determinantes, macros e micros, do processo 

saúde-doença, visando manter e melhorar os níveis de saúde da população.  

Segundo Bydlowski, Westphal & Pereira (2004), a promoção da saúde se apoia no 

exercício da cidadania, já que visa que a população tenha o controle sobre suas condições de 

saúde, não de forma individual e culpabilizante, mas de forma coletiva com empoderamento e 

possibilidade de escolha, levando assim a um caminho para a melhoria das condições gerais 

de saúde e de vida desta população. 

Sendo assim, “... encontra-se na promoção da saúde um forte incentivo a uma 

maior autonomia dos indivíduos e comunidades para que estes possam exercer uma 

independência sobre sua saúde” (Heser, Buchele & Brzozowski, 2012, p. 606). Este  
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investimento na autonomia dos indivíduos e comunidade, ao lado das políticas públicas, são 

as principais dimensões da promoção da saúde. Entretanto, um desafio que se apresenta no 

contexto social e econômico atual, é reconhecer a tênue linha que separa autonomia e 

responsabilização exclusiva, pois numa sociedade individualizante os processos de 

culpabilização são rotina fácil. É nítido que a promoção da saúde não contempla as 

necessidades e costumes imediatistas da população em geral impostas pelo sistema capitalista, 

ao contrário, sua implantação real necessita de grandes mudanças em vários setores e níveis, o 

que requer tempo. “É necessário, inicialmente, assumir o processo da Promoção da Saúde 

como uma mudança de enfoque, conceitos e formas de atuar, com o intuito de vencer a 

fragmentação e a hiperespecialização hoje existentes no mundo ocidental” (BYDLOWSKI, 

WESTPHAL & PEREIRA, 2004, p. 17).  

De acordo com a produção acadêmica relacionada ao tema promoção da saúde, 

podemos distinguir duas correntes principais: uma que enfoca a questão comportamental 

baseada principalmente nos estilos de vida e outra guiada pela concepção de qualidade de 

vida num sentido mais amplo e pelos determinantes gerais das condições de vida e saúde da 

sociedade.  

... ao passo que a saúde deixou de ser considerada como ausência de doenças e 

passou a englobar, além dos aspectos biológicos, os aspectos sociais e econômicos, 

mudou-se a forma de se pensar a promoção da saúde. Nessa lógica, encontram-se 

duas formas de abordá-las, a primeira focada na modificação dos comportamentos 

individuais e a segunda, caracterizando a moderna promoção da saúde, direcionada 

pelos determinantes gerais das condições de vida e saúde da sociedade, com ações 

voltadas ao coletivo de indivíduos e ao ambiente, por meio de políticas públicas 

focadas no desenvolvimento da saúde e na capacitação dos indivíduos e 

comunidades (HAESER, BUCHELE & BRZOZOWSKI, 2012, p. 616). 

 

Podemos afirmar que a promoção da saúde tem seu foco principal na saúde e, esse 

termo também é de difícil conceituação. 

Desde o início do século XX, sociólogos e antropólogos aportaram uma contribuição 

muito importante para o setor saúde, ao demonstrar, por meio de estudos empíricos, 

o fato de que a doença, a saúde e a morte não se reduziam a uma evidência orgânica, 

natural, objetiva, mas que sua vivência pelas pessoas e pelos grupos sociais estavam 

intimamente relacionadas com as características de cada sociedade: a doença, além 

de sua configuração biológica, é também uma realidade construída e o doente é um 

personagem social (MINAYO, 2010, p. 238/239).  

 

Sendo assim, cada sociedade possui, de forma histórica, sua conceituação sobre os 

processos saúde/doença e, desta forma, ser doente ou ser saudável é algo que refere-se não 

apenas à condição corporal de um indivíduo, mas antes à condição social.  

Minayo (2010) ressalta que saúde e doença são metáforas que explicam a 

sociedade, pois engendram atitudes, comportamentos e revelam concepção de mundo. 



17 
 

Especificamente na sociedade capitalista em que vivemos, a representação de saúde e de 

doença passa pelas contradições sociais que caracterizam o sistema.   

De acordo com Czeresnia (2009), o pensamento científico baseado nos 

conhecimentos fisiológicos e biologicistas de doença transformou o conceito de saúde, que 

envolve também aspectos da subjetividade do indivíduo, em questão objetiva. Historicamente, 

a definição de saúde sempre se deu a partir das conceituações de doença e mesmo na 

contemporaneidade esses limites se confundem. Nesse contexto epistêmico as ações em saúde 

também se constituíram baseadas nos quadros das doenças.  

Uma primeira questão é a de a saúde pública se definir como responsável pela 

promoção da saúde enquanto suas práticas se organizam em torno de conceitos de 

doença. Outra questão é a que suas práticas tendem a não levar em conta a distância 

entre conceito de doença – construção mental – e o adoecer – experiência de vida 

(CZERESNIA, 2009, p. 45). 

Saúde e doença são formas como a vida acontece e assumem sentidos e 

significados diferentes para cada indivíduo em cada sociedade.  

O saber científico, almejando uma definição concreta e delineada, considerou para 

tal apenas os conhecimentos fisiológicos palpáveis e diagnosticáveis, elevando assim o 

modelo biomédico à categoria de grande detentor do saber sobre os inúmeros tipos de 

doenças, e a saúde, como consequência, sendo o inverso, ou seja, a ausência dessas doenças. 

Contudo, saúde e doença, não são duas faces da mesma moeda e não podem ser 

consideradas como estados antagônicos, estanques e distantes entre si, mas sim processos 

dinâmicos. Ainda segundo Czeresnia (2009, p. 46) “a saúde não é objeto que se possa 

delimitar, não se traduz em conceito científico, da mesma forma que o sofrimento que 

caracteriza o adoecer”. 

Mas, com o decorrer do tempo e a não resposta às demandas, o conceito de saúde 

foi se expandindo e assumindo novas ancoragens e objetivações mais abrangentes. O saber 

biomédico hegemônico foi sendo perfurado, também aos poucos, por outros saberes, sendo 

possível uma tentativa atual de mudança de modelos, práticas e conhecimentos.  

Desde a VIII Conferência Nacional de Saúde, que aconteceu em 1986, a ampla 

conceituação de saúde vem conquistando destaque, juntamente com o conceito de promoção 

da saúde. 

Direito à saúde significa garantia, pelo Estado, de condições dignas de vida e de 

acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e 

recuperação da saúde, em todos os seus níveis, a todos os habitantes do território 

nacional, levando ao desenvolvimento pleno do ser humano em sua individualidade 

(BRASIL, 1986, p. s/n) 
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Entretanto, o processo é lento, mudanças e transformações em questões tão 

complexas e tão profundamente enraizadas no ser humano não acontecem de uma hora para a 

outra, muitos aspectos precisam ser considerados e trabalhados.  

Visando se adequar para responder a essas novas necessidades, modelos e 

transformações, o Brasil propõe uma grande reestruturação da Atenção Básica à Saúde com 

foco e investimentos na Estratégia da Saúde da Família (ESF), que procura estabelecer 

vínculos diferenciados com os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) e priorizar ações de 

promoção à saúde, mas sem deixar de executar a prevenção às doenças e a assistência 

curativa.   

O Programa Saúde da Família (PSF) teve sua origem no Programa dos Agentes 

Comunitários de Saúde (PACS) estabelecido pelo Ministério da Saúde em 1991 com o 

objetivo de enfrentar graves índices de morbimortalidade infantil e materna no Nordeste. Com 

o PACS o núcleo de assistência à saúde passou a ser a família e não mais o indivíduo, pois os 

Agentes Comunitários de Saúde (ACS) tinham a responsabilidade de acompanhar 150 a 200 

famílias de um mesmo local da comunidade, assim foi sendo introduzida a noção de cobertura 

de área por família. O PACS também inaugurou uma visão ativa de intervenção em saúde, 

pois a proposta era de que os ACS acompanhassem e investissem na prevenção às doenças 

das famílias cadastradas não mais esperando que os indivíduos chegassem já doentes às 

unidades básicas. 

Havia, nesse momento, um total reconhecimento da crise pela qual passava o 

modelo de assistência à saúde, com práticas e ideias hegemônicas, centradas na doença, que 

privilegiavam uma medicina de alto custo, exercida de forma verticalizada e acessível apenas 

a uma pequena parcela da sociedade. 

O enfrentamento a essa crise na saúde, que não era nova, teve início na reforma 

sanitária e estruturação do Sistema Único de Saúde (SUS), fortalecido com a Norma 

Operacional Básica de 1993 (NOB- SUS 01/93) que descentralizava os serviços de saúde para 

os municípios. 

Entretanto, ainda se fazia necessário uma estratégia estruturada capaz de 

promover mudanças reais no modelo vigente, que rompesse com o comportamento passivo 

das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e que estendesse suas ações junto à comunidade. Com 

esses objetivos iniciou-se, em março de 1994 a formulação das diretrizes do PSF. 

A vinculação das equipes do PSF a um território de sua responsabilidade conferia 

ao programa “um característico especial na organização dos serviços: a potência para 

recuperar os vínculos de compromisso e de corresponsabilidade entre os serviços de saúde, os 
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profissionais e a sociedade” (SOUZA, 2002, p. 224). Ao PSF foi então atribuída a função e 

desafio de prestar uma atenção continuada, resolutiva, pautada nos princípios da promoção da 

saúde, com ações intersetoriais, desenvolvendo ações básicas, promovendo e reorganizando a 

prática de assistência com novos critérios de aproximação provocando assim reflexos e 

reflexões em todos os campos do sistema. 

Segundo Souza (2002, p.225) o PSF não encontrou um cenário favorável no início 

de sua implantação, pois não havia uma definição concreta quanto ao financiamento e à 

política de recursos humanos, pilares básicos para a sustentação e desenvolvimento de 

qualquer programa ou estratégia. Além disso, havia resistência à fixação de uma proposta que 

confrontava com as formas tradicionais dos serviços já estabelecidos.  

Até aquele momento o financiamento da Atenção Básica era realizado com o 

repasse de verba de acordo com a produção ou faturamento das equipes. Sendo assim o PSF, 

pensado e criado para inovar na forma de se fazer saúde, continuava preso aos moldes 

anteriores, centrado nos procedimentos e nas consultas individuais, pois se os profissionais 

deixassem de executar tais procedimentos para a realização de reuniões de equipe ou de ações 

em promoção da saúde, por exemplo, o faturamento diminuiria e com ele o repasse de verba 

da União ao município. 

Em 1996, a Norma Operacional Básica (NOB-SUS 01/96) cria o Piso da Atenção 

Básica (PAB), pelo qual os municípios passam a ter um valor per capto específico repassado 

do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde (repasse Fundo a Fundo) para 

facultar a atenção básica à saúde a toda a sociedade. 

Com a NOB 96 houve um fortalecimento da Atenção Básica com repasse fixo e 

recursos variáveis sob a forma de incentivos para ações e projetos prioritários, com ênfase 

para o PACS e o PSF, além disso, definiu o PSF como estratégia principal para mudança no 

modelo de assistência à saúde. Essa medida incentivou os municípios a aderirem ao PSF o 

que gerou grande expansão do programa no território nacional. 

Mas, ainda segundo Souza (2002, p.226), “a consolidação do PSF sempre esteve 

sujeita à existência de profissionais de saúde com conhecimentos, atitudes e habilidades 

adequados ao modelo”. Esse novo profissional para atuação nesse novo modelo ainda hoje é 

escasso no mercado de trabalho. Alguns investimentos têm sido realizados para uma mudança 

na formação, há universidades que já iniciaram o processo de revisão e adequação de seus 

currículos para o novo modelo de assistência vigente, mas uma mudança de tal proporção não 

acontece de forma rápida, pois envolve questões sociais, históricas e culturais, tanto em 
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relação ao modelo de assistência prestada aos indivíduos e coletivos, quanto em relação à 

formação específica dos profissionais de saúde, além dos interesses financeiros.  

Em 1999, o Ministério da Saúde modificou a sistemática de incentivo ao PSF 

visando sua expansão no território nacional, iniciando o repasse de verba de acordo com a 

cobertura populacional pelo programa. 

Atualmente, o PSF que se transformou em ESF (Estratégia da Saúde da Família)  

como novo modelo na assistência à saúde encontra-se em fase de consolidação e expansão. 

Há necessidades que ainda precisam ser sanadas para que efetivamente haja ampliação do 

acesso, garantia à equidade, resolutividade e ações em promoção da saúde, pontos principais e 

básicos do programa, agora considerado estratégia.  

Historicamente, a atenção à saúde no Brasil tem investido na formulação, 

implementação e concretização de políticas de promoção, proteção e recuperação da 

saúde. Há, pois, um grande esforço na construção de um modelo de atenção à saúde 

que priorize ações de melhoria da qualidade de vida dos sujeitos e coletivos. (Brasil, 

2010, p. s/n) 

 

O que se pretende é uma mudança no modelo de atendimento aos usuários, ainda 

médico-centrado, para uma atuação mais ampla e abrangente, que considere os aspectos 

sociais, culturais, individuais e coletivos e que trabalhe com os vários saberes das equipes 

multidisciplinares.  E, nesse sentido, a Estratégia da Saúde da Família tem como objetivo 

estimular o trabalho em equipe multidisciplinar, ampliar o vínculo com a população, a relação 

de respeito e confiança, investir nas ações de promoção à saúde e na corresponsabilização 

entre serviço e usuário. 

   Segundo Campos (2003) o modo tradicional de se prestar assistência à saúde 

está em esgotamento; apresenta limites de eficácia (baixo impacto) e de eficiência (custos 

elevados). E, de acordo com Tesser (2006), as complexas influências sociais, culturais, 

psicológicas e econômicas que incidem sobre a vida e o adoecimento dos indivíduos e 

coletivos são pouco consideradas.  

 A Carta de Ottawa já salientava que “as pessoas não podem realizar 

completamente seu potencial de saúde se não forem capazes de controlar os fatores 

determinantes de sua saúde”. (OTTAWA, 1986). 

 Dessa forma, ressaltamos que 

Promoção da saúde é o nome dado ao processo de capacitação da comunidade para 

atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior 

participação no controle deste processo. Para atingir um estado de completo bem-

estar físico, mental e social os indivíduos e grupos devem saber identificar 

aspirações, satisfazer necessidades e modificar favoravelmente o meio ambiente. A 

saúde deve ser vista como um recurso para a vida, e não como objetivo de viver. 

Nesse sentido, a saúde é um conceito positivo, que enfatiza os recursos sociais e 

pessoais, bem como as capacidades físicas. Assim, a promoção da saúde não é 



21 
 

responsabilidade exclusiva do setor saúde, e vai para além de um estilo de vida 

saudável, na direção de um bem-estar global. (OTTAWA, 1986, p. s/n). 

  

Sendo também fundamental o desenvolvimento da relação com o paciente onde 

este é o foco, considerando além de sua individualidade e subjetividade, seu contexto social e 

necessidades, abrindo mão da relação de poder que impera no modelo biomédico e reduz o 

sujeito à condição de eu-farmacológico/bioquímico.  

Uma mudança tão grande e geradora de transformações em vários níveis não 

acontece descolada dos processos sociais e econômicos e, nesse contexto, a sociedade atual, 

apesar de necessitar, não favorece muito essa transformação, já que seu funcionamento é  

imediatista, com padrões de felicidade baseados em status, dinheiro e sucesso - o indivíduo se 

vê cada vez mais envolvido com a necessidade de soluções rápidas e externas.  Fato que é 

ponto primordial de transformação. 

A dinâmica do consumo, constituinte da produtividade capitalista, está 

fundamentada na confecção ou realização de bens não duráveis que serão 

incessantemente substituídos por outros no processo de reprodução social; tal 

característica passa dos bens materiais para a mente e para o espírito. O que importa 

é a percepção de que a produção da cultura exige durabilidade para ser efetiva, e na 

vigência de perecibilidade intencionalmente inscrustada nos alicerces de sustentação 

do modelo social hegemônico, alimentada e mantida pela aceleração temporal e pela 

virtualidade marcantes no movimento de globalização do capital, eliminam-se 

subjetividades em nome de uma padronização de comportamentos dirigida ao 

consumo de bens e relações (SEVALHO & STOTZ, 2012, p. 914). 

Nesse contexto capitalista, cada vez mais é estabelecido preço aos objetos com a 

função essencial desempenhada pelo dinheiro, tornando muito difícil o conhecimento do valor 

das coisas, salientando que preço e valor são conceitos diferentes. E um serviço que não pode 

ser quantificado com preço, como o SUS, um serviço que é público e não pode, teoricamente, 

ser comprado, não pode ser pago de acordo com as necessidades de dada pessoa em dado 

momento, esse serviço consegue atingir um grau de valorização? 

Vale aqui destacar os processos de embate entre os sistemas púbico e privado que 

vem se apoderando do sistema público, não apenas de saúde, muitas vezes com a imposição 

de regras de funcionamento e organização baseadas em ideais neoliberais que não estão de 

acordo e não suprem as necessidades do sistema público de qualidade, até chegar a 

concretamente aos processos de terceirizações e privatizações que precarizam e detroem o 

serviço público.  

Não podemos negar que nesse sistema econômico, com o cotidiano marcado pelo 

individualismo e pela competitividade, típicos da sociedade capitalista, há uma extrema 

valorização do indivíduo, assim como uma culpabilização, dessa forma, na gestão dos riscos à 

saúde, ele é visto como único responsável pela exposição aos fatores que teoricamente 
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oferecem tais riscos a sua saúde, todo o contexto social, histórico e cultural é desconsiderado 

e o indivíduo passa a ser visto como alguém que não tem uma vida dita “regrada”, 

simplesmente porque assim não o deseja. Tal situação não corresponde às premissas da 

moderna promoção da saúde, que visa justamente o investimento na corresponsabilização dos 

coletivos.  

Aí se instalam duas questões fundamentais. A primeira diz respeito à imposição 

do estilo de vida que os sujeitos devem ter, às normatizações das ações e até mesmo dos 

pensamentos. A vigilância, no pior sentido da palavra, se instaura e a saúde acaba sendo 

considerada como único motivo de se viver, e não como uma ferramenta para a vida. A 

segunda questão refere-se à descontextualização total do sujeito, como se ele não vivesse em 

sociedade, em comunidade, em um determinado território, em uma determinada família, com 

costumes, governos e regras; simplesmente todos esses fatores são inexistentes e a 

culpabilização impera, sem nenhuma forma de análise um pouco mais ampliada.  

Esse modelo é repetido em grande escala, tanto por profissionais de saúde no dia a 

dia de suas práticas laborais, quanto pela sociedade em geral e meios de comunicação de 

massa que ratificam a dinâmica perversa do sistema econômico e social atual.  

Tal realidade vai na contramão dos investimentos em promoção da saúde e na 

tentativa de transformação do modelo de assistência vigente. A carta de Ottawa já ressaltava a 

necessidade urgente da reorganização dos serviços de saúde e também de uma reflexão acerca 

da postura dos profissionais que ali desenvolvem suas funções. Seu texto diz literalmente que: 

Os serviços de saúde precisam adotar uma postura abrangente, que perceba e 

respeite as peculiaridades culturais. Esta postura deve apoiar as necessidades 

individuais e comunitárias para uma vida mais saudável, abrindo canais entre o setor 

saúde e os setores sociais, políticos, econômicos e ambientais. (OTTAWA, 1986, p. 

s/n). 

 E salienta que:  

A reorientação dos serviços de saúde também requer um esforço maior de pesquisa 

em saúde, assim como de mudanças na educação e no ensino dos profissionais da 

área da saúde. Isto precisa levar a uma mudança de atitude e de organização dos 

serviços de saúde para que focalizem as necessidades globais do indivíduo, como 

pessoa integral que é. (OTTAWA, 1986, p. s/n). 

 

Desta forma, entendemos ser de fundamental importância um questionamento 

sobre as práticas vigentes na Atenção Básica à Saúde já que o cenário da Estratégia da Saúde 

da Família é justamente onde preferencial, mas não unicamente, as ações em promoção da 

saúde devem ser incentivadas e estruturadas de forma a reorganizar todo o modelo de atenção 

à saúde.  

Além disso, devemos ressaltar que as ações em promoção da saúde, que não 

podem desconsiderar a autonomia e o contexto no qual os sujeitos estão inseridos, suas 
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necessidades e saberes, são planejadas, organizadas e desenvolvidas por profissionais que 

carregam consigo também conhecimentos, crenças, ideias e ideais sobre o tema em questão, 

sendo pertinente um trabalho que investigue as Representações Sociais destes profissionais, 

buscando uma melhor compreensão das ações realizadas na ESF para promoção da saúde.  

Afinal, qual promoção da saúde fazemos e qual desejamos fazer? Fazemos uma 

promoção da saúde voltada à comunidade, de acordo com as necessidades e características do 

território, ou fazemos uma promoção da saúde que generaliza e ao mesmo tempo 

responsabiliza o indivíduo por sua exposição ao risco? Que risco é esse?  Conseguimos pensar 

e agir de forma ampliada na díade saúde-cuidado ou ficamos presos ao faturamento que 

precisamos enviar a cada final de mês? Essas são questões norteadoras para nosso estudo, 

pois, estão diretamente relacionadas a nossa realidade, ao nosso dia a dia, as nossas 

possibilidades, ao nosso conhecimento, compromisso, interesse e envolvimento. Algumas 

talvez possam vislumbrar ideias a respeito, já outras permanecerão como um martelo em 

nossas cabeças. Mas, seja como for, a inquietude, o questionamento e as novas possibilidades 

são os objetivos mais importantes do que as respostas.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

As Representações Sociais  

 

A Teoria das Representações Sociais (TRS) foi inicialmente apresentada por 

Serge Moscovici em sua obra “A psicanálise, sua imagem e seu público”, publicada 

originariamente na França, em 1961. Apesar de reconhecer as raízes nas representações 

coletivas defendidas pelo sociólogo Émile Durkheim, Moscovici apresentava diferenças 

fundamentais para refletir sobre as representações sociais.  

Enquanto Durkheim mencionava o caráter monolítico e estático das 

Representações Coletivas, Moscovici enfatiza justamente a variedade e a dinamicidade das 

Representações Sociais. A TRS também sofreu influência das mudanças epistemológicas 

trazidas pela psicanálise e por teorias referentes à construção social do conhecimento. 

A TRS se desenvolveu no âmbito da psicologia social, uma vez que ela estuda o 

processo de produção coletiva de conhecimentos e de compreensão do mundo, considerando a 

história dos grupos ou categorias de indivíduos, a memória social e os fatores sócio-

cognitivos e afetivos envolvidos. Segundo Jodelet (2009), a TRS faz parte das novas 

abordagens em ciências sociais que retornam à noção de sujeito e consideram o campo da 

subjetividade. A mesma autora salienta que as Representações Sociais (RS) são 

contextualizadas e não definitivas, passando por constantes mudanças. As RS podem ser 

definidas como uma forma de conhecimento socialmente elaborado e compartilhado com um 

objetivo prático que contribui para a construção de uma realidade comum a um conjunto 

social, elas são consideradas como uma maneira específica de ver e comunicar aquilo que já 

sabemos e funcionam como um sistema de interpretação da realidade. 

Devemos considerar que as RS possuem, basicamente, duas funções: elas 

facilitam a produção de convenções e consensos sobre objetos, pessoas e acontecimentos 

através da atribuição de uma determinada forma nominativa a estes, e elas garantem a 

localização desses objetos, pessoas e acontecimentos em uma determinada categoria, juntando 

todos os elementos novos ao modelo já conhecido e sintetizando-se nele. As RS também são 

prescritivas, isto é, impõem-se aos grupos ou categorias de indivíduos com uma força imensa, 

ditando o que deve ou não ser feito e pensado em determinados contextos e situações 

(MOSCOVICI, 2011, p. 34-36). As RS fornecem recortes da realidade, mas indivíduos e 

grupos não estão conscientes de sua existência e não podem percebe-las como recorte, e sim 

como realidades.   
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Por intermédio das RS, os sujeitos se inserem em um contexto cultural, regulam 

suas ações conjuntas, propagam o pensamento social, constroem um conhecimento comum e 

reinterpretam suas vivências individuais. Em nosso trabalho, direcionamos nosso olhar para 

as convenções que são estabelecidas e compartilhadas pelos profissionais de saúde, nossos 

sujeitos da pesquisa, em relação ao objeto Promoção da Saúde. Como consideramos que as 

trocas entre eles favorecem e fortalecem as RS existentes, focamos nossa atenção na 

investigação dessas representações, levando em conta que para construí-las e compartilha-las 

o profissional de saúde utiliza-se do conhecimento adquirido (em sua formação e em sua 

prática) e de sua memória social.  

Para entendermos o processo de construção das RS devemos atentar para os 

universos de pensamentos que coexistem na sociedade e que, segundo Moscovici (2011), são 

de duas classes distintas: o universo consensual e o universo reificado. O universo consensual 

é aquele onde se encontram as atividades do senso comum e as práticas do dia a dia, enquanto 

que no universo reificado circulam as ciências, a objetividade, o rigor lógico e metodológico. 

Apesar de possuírem propósitos diferentes, ambos são eficazes e indispensáveis para a vida 

humana, eles se entrelaçam dialeticamente, um sempre influenciando e sendo influenciado 

pelo outro, produzindo assim as Representações Sociais que têm por objetivo principal a 

transformação dos saberes: não familiar em familiar, não consensual em consensual, prático 

em teórico.  

A construção das RS acontece através de dois processos: a ancoragem e a 

objetivação. Para explicitar tais processos, podemos dizer, resumidamente, que nas RS toda 

figura tem um sentido e todo sentido tem uma figura. A figura de um sentido se dá através do 

processo de objetivação, que fornece materialidade a um objeto ou conceito abstrato; 

enquanto que, o sentido de uma figura, se dá através do processo de ancoragem, que fornece 

contexto inteligível a um objeto novo ou desconhecido. Na ancoragem ocorre a classificação 

dos objetos, pensamentos e saberes em categorias pré-existentes dentro do repertório de 

conhecimentos dos grupos de sujeitos.  

Segundo Moscovici (2011, p.68), ancorar é uma operação relacionada à atitude 

social e ditada pelo senso comum, nunca realizada de forma neutra, portanto, jamais podendo 

ser menosprezada. Essa operação viabiliza a incorporação de novos elementos de saber a um 

conjunto de categorias mais familiares, trazendo para o conhecido, para o familiar, aquilo que 

ainda não está classificado, nomeado. A objetivação torna concreto aquilo que é abstrato; ou 

seja, transforma um conceito em uma palavra, associada a um determinado significado, com 
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conotação bem fechada, determinada, que está ligada à dinâmica das relações entre grupos. 

Esses dois processos trabalham a partir dos universos consensuais e reificados.  

Segundo Jodelet (2009), as RS pertencem também à interseção entre 

subjetividade, intersubjetividade e transubjetividade e o encontro entre essas esferas, abre um 

grande espaço de comunicação e de liberdade para os sujeitos. De acordo com Minayo 

(2010), o conceito de RS é considerado um importante suporte teórico, pois contribui de 

forma relevante para a compreensão da visão de mundo dos grupos de sujeitos pesquisados 

principalmente nos estudos das ciências humanas e sociais. 

As Representações Sociais possuem um conteúdo cumulativo, carregado de 

lendas e costumes. Elas se perpetuam nas histórias e nas memórias dos grupos e dos coletivos 

organizados. Experiências e ideias passadas influenciam experiências e ideias atuais. 

Considerando que a formação das RS acontece justamente quando as pessoas discutem e 

argumentam entre si sobre suas práticas cotidianas, seus mitos e heranças históricas e 

culturais, elas podem ser compreendidas como um processo social dialético. 

As Representações Sociais são entendidas como um conteúdo mental estruturado, ou 

seja, cognitivo, avaliativo, afetivo e simbólico a respeito de um fenômeno social 

relevante, tomando a forma de imagens ou metáforas, sendo compartilhado com os 

demais membros do grupo social de modo consciente. (DUARTE et al., 2009, 

p.622-623). 

 

A partir dos anos 1970, na França e na Inglaterra, pesquisadores inauguraram um 

campo novo quando começaram a utilizar a TRS para estudar os processos psicossociais 

relacionados com o processo saúde-adoecimento, dentro de um contexto cultural e expostos 

tanto a fatores biológicos como sociais (JOFFE, 1999; FLICK, 1991; HERZLICH, 1969; 

JODELET, 1989; MORIN, 1996). A psicologia social da saúde é um campo complexo, uma 

vez que saúde e doença dependem de interações complexas entre os indivíduos e o coletivo, 

considerando os contextos sociais e os riscos sanitários (APOSTOLIDIS, 2006). Apostolidis 

(2006) defende que a TRS pode ser o melhor paradigma para as pesquisas na área da 

psicologia social da saúde e apresenta três razões: 1. O quadro permite integrar várias ordens 

de fenômenos diferentes: cognitivos, afetivos, relacionais e sociais; 2. O indivíduo é visto 

como um sujeito, cultural e socialmente situado, ativo no processo de produção das RS, com 

vistas a melhor responder às situações com as quais é confrontado; 3. A teoria permite 

articular os sistemas de pensamentos, valores e comportamentos.  

Nesse estudo, pretendemos investigar quais experiências e ideias passadas 

(aprendidas e experimentadas) dos modelos de cuidado em saúde estão servindo de 

ancoragem para as ações atuais em promoção da saúde. A utilização da TRS como 
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fundamentação para esta pesquisa é pautada na importância em considerar não apenas os 

aspectos científicos do conhecimento produzido pelos profissionais da ESF, mas também as 

esferas do social, do simbólico e do subjetivo que entra na construção dos saberes e das 

práticas. Nosso objetivo é estudar os procedimentos que estão sendo praticados nas ESF hoje, 

e as RS que são compartilhadas, identificando suas objetivações e as respectivas ancoragens. 

Salientando a promoção da saúde como um conjunto de ações que apenas 

recentemente estão sendo incorporadas, intensificadas e incentivadas no Sistema Único de 

Saúde, a pesquisa busca justamente compreender como tal fenômeno acontece no dia a dia 

dos profissionais de saúde.  

A TRS muito contribui para esse objetivo, nos oferecendo instrumentos 

conceituais para que possamos investigar de que forma acontece o processo de produção de 

significados e práticas, e como eles estão relacionados com a vida dos grupos de sujeitos em 

suas interações, que, no caso, são profissionais da saúde que trabalham nas ESF. 

Em publicação recente, um grupo de pesquisadores da área da saúde 

(GAZZINELLI, et al., 2013), fundamentou-se no referencial da teoria do núcleo central ou 

abordagem estrutural das representações sociais, para investigar o sistema de ideias, noções, 

crenças e atitudes presentes nos discursos dos  profissionais que se envolvem com a educação 

em saúde. Os sujeitos da pesquisa (n=248) foram selecionados com base em 68 (sessenta e 

oito) equipes da Estratégia da Saúde da Família (ESF), compostas de 01 (um) médico, 01 

(um) enfermeiro, 01 (um) auxiliar de enfermagem e 01 (um) agente comunitário de saúde 

(ACS), de 20 (vinte) unidades básicas de saúde (UBS) do Distrito Sanitário Nordeste do 

município de Belo Horizonte. A coleta de dados foi realizada sob a forma de entrevista 

individual, com duração média de 10 a 20 minutos, utilizando-se a técnica de evocação livre.  

O tratamento dos dados coletados foi realizado por meio do software Ensemble de 

Programmes Permettant l'Analyse des Évocations (Evoc), versão 2003.  Os autores 

observaram afinidades conceituais entre os grupos de médicos e de enfermeiros, ambos 

expressando representações sociais similares, centradas nos conceitos de capacitação e de 

prevenção e analisaram que essa convergência conceitual pode estar associada ao fato da 

formação desses profissionais ainda estar voltada para a valorização do saber científico, sob a 

influência do modelo biomédico, em detrimento da valorização da sabedoria popular e dos 

hábitos de vida das populações. Eles privilegiam o modelo pedagógico diretivo, voltado para 

a imposição de uma higiene de vida rigorosa e ascética, e dedicada à cura e à prevenção de 

doenças. Por outro lado, as RS dos auxiliares de enfermagem e ACS estão centradas nos 

conceitos de educação e prevenção. Nessa perspectiva, também relacionada ao modelo 
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diretivo e preventivo de educação em saúde, o foco recai na transmissão de orientações, com 

o objetivo de persuadir os indivíduos para a adoção de modos de vida regrados, de acordo 

com o protocolo, a fim de evitarem o adoecimento.  

A partir desse referencial teórico e das reflexões provenientes da nossa prática, 

formulamos a hipótese de que, da mesma maneira que foi observado no estudo realizado em 

Belo Horizonte, os profissionais da saúde que trabalham na ESF, em sua maioria, tiveram 

uma formação disciplinar, ancorada em um modelo médico centrado, que inculcou-lhes o 

hábito de organizar a sua prática no sentido de uma estratégia de ação individual, onde a cada 

profissional cabe uma parte da tarefa e cada qual pratica seu ato individualmente e intervém 

sucessivamente, deixando os protocolos de ação terapêutica conjunta com outros profissionais 

para um segundo plano. De mesmo que a organização e distribuição das atribuições, funções e 

atividades é pensada mais estritamente, a partir da lógica das categorias profissionais e dos 

papéis que elas exercem umas em relação às outras na escala hierárquica dos níveis de estudo 

e das funções na unidade, que vão desde a chefia de seção, passando pelos médicos, 

enfermeiros, auxiliares de enfermagem e finalizando nos agentes comunitários, que seriam os 

mais próximos dos usuários e da população atendida.  

Desse ponto de vista, a RS da promoção da saúde está ancorada em uma ideia 

higienista de prevenção de doenças a partir de protocolos estritos que enquadram a higiene de 

vida e criam os padrões de saúde de acordo com os índices apontados nas estatísticas médicas, 

das epidemiologias e demografias. Nesse caso, os médicos são os profissionais que melhor 

estão situados, porque são os que acumularam mais anos de estudo e que são capazes de 

contextualizar as fontes e de acessar e decodificar informações privilegiadas, e os ACS são os 

profissionais mais dependentes, por possuírem uma formação pouco estruturada e pouco 

avançada. Com isso, os profissionais acabam restringindo os seus atos a uma esfera mais 

privada (entre ele e o paciente), ficando isolados e descompassados, o que torna difícil pensar 

em ações interdisciplinares e mais amplas. Dessa forma, cada qual permanece fechado e 

restrito ao seu próprio fazer e saber, não tendo acesso ao fazer e o saber dos colegas. 

Supomos que para que as atividades de todos os profissionais da equipe possam 

estar mais sintonizadas umas com as outras, e para que elas realmente estejam voltadas à 

promoção da saúde em um sentido mais amplo, seria necessário que houvesse uma evolução 

das mentalidades desses mesmos profissionais e mudanças nas RS que eles têm do que é 

promoção da saúde de modo a que eles sejam levados a repensar como o trabalho que 

desenvolvem pode contribuir, junto aos dos colegas, para alcançar resultados mais amplos em 

termos de saúde, junto com os interessados que são os usuários e suas famílias. Idealmente, 
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seria importante que os profissionais se abrissem para novas possibilidades de interagir e 

trocar com os colegas de forma mais interessante para todos e que esses encontros e essas 

trocas qualificassem cada vez mais o trabalho de todos. Pois acreditamos que o princípio 

defendido por Paulo Freire (2010) pode ser aqui aplicado para o caso dos profissionais. Não 

há nenhum profissional (nem os médicos, nem os enfermeiros) por mais bem educado, bem 

formado, bem preparado que esteja, que não tenha nada a aprender com um paciente, com um 

caso, ou com uma troca estabelecida com outro profissional, seja ele um colega, um técnico 

ou um agente comunitário. Assim como, não há nenhuma pessoa, por mais humilde que seja, 

sobretudo sendo o doente, o paciente, que não tenha nada a ensinar sobre o processo saúde e 

doença, nem que seja aquele pelo qual está passando. 

Sendo assim, nós tomamos a iniciativa de ir a campo, ouvir os profissionais de 

saúde que trabalham na ESF no município de Santos, para tentar recolher relatos e 

testemunhos que nos deem indícios que nos levem às RS que eles possuem do que é 

promoção da saúde, o quanto eles conhecem e estão sintonizados com as políticas públicas e 

com as ações preconizadas que deveriam estar sendo realizadas na ESF e de como as suas 

práticas efetivas (individuais e em equipe) contribuem nesse sentido.  
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3. METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

A partir do momento que toda pesquisa pressupõe uma visão de homem e de 

mundo, é importante explicitá-la e construir instrumentos adequados para as coletas e análises 

de dados empíricos que se fazem necessários para desenvolvê-la, a contento. O presente 

estudo pode ser considerado como uma pesquisa empírica, realizada no âmbito da psicologia 

social e da saúde coletiva, com abordagem qualitativa. A pesquisa em psicologia social é um 

tipo de investigação que trata do ser humano em sociedade, considerando suas relações e 

instituições, sua história e produção científica. Ela não pode ser vista como fixa, unívoca ou 

definida de forma estanque. Ao contrário, retrata uma realidade social mutante, variável 

segundo o momento histórico e sujeita a todas as relações, costumes e contradições que estão 

em jogo dentro das regras e dos valores da cultura que ela expressa.  

Nessa perspectiva concebe-se a subjetividade e o simbólico como partes 

integrantes da realidade social e considera-se indissociável a relação entre objetivo e 

subjetivo, atores sociais e investigadores, fatos e significados, estruturas e representações 

(MINAYO, 2010). Nas palavras de Minayo (2010, p. 57): “o que se aplica ao estudo da 

história, das relações, das representações, das crenças, das percepções e das opiniões, 

produtos das interpretações que os humanos fazem a respeito de como vivem, constroem seus 

artefatos e a si mesmos, sentem e pensam”. 

A partir desse quadro teórico-conceitual e metodológico, concebemos um 

procedimento de levantamento e de análise de dados que considerasse todas as facetas da 

pesquisa em saúde, dentro do campo da psicologia social. Entendemos que a escolha que 

melhor atendia os nossos objetivos era a abordagem qualitativa, por trabalhar com o universo 

dos significados, valores, motivos e atitudes, e por considerar os espaços mais profundos 

envolvendo as relações, os afetos, as práticas conjuntas e o trabalho coletivo. Ponderando 

todos esses aspectos, operamos com instrumentos de levantamento e métodos de análise de 

dados verbais que atendessem aos objetivos da pesquisa e que não desconsiderassem os vários 

aspectos das relações e das realidades sociais envolvidas.  

.  
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3.2 Métodos de coleta de dados 

3.2.1 Entrevista semiestruturada  

Segundo Minayo (2010), a entrevista pode ser considerada como uma conversa 

com finalidade específica, destinada a construir informações pertinentes ao objeto da pesquisa 

e sendo caracterizada de acordo com sua forma de organização. E, de acordo com Gaskell, o 

objetivo da entrevista numa abordagem qualitativa é “uma compreensão detalhada das 

crenças, atitudes, valores e motivações, em relação aos comportamentos das pessoas em 

contextos sociais específicos” (2003, p. 65).  

Visando capturar aspectos do dia a dia dos profissionais que atuam na Estratégia 

da Saúde da Família em relação ao tema da pesquisa e sob suas próprias perspectivas, 

optamos pela realização de entrevistas semiestruturadas, pois nesse tipo de entrevista há uma 

combinação de perguntas abertas e fechadas possibilitando ao entrevistado discorrer sobre o 

tema em questão e trazer à tona 

...informações que se referem diretamente ao indivíduo entrevistado. São 

informações que tratam da reflexão do próprio sujeito sobre a realidade que vivencia 

e a que os cientista sociais costumam denominar “subjetivos” e só podem ser 

conseguidos com a contribuição da pessoa. Constituem uma representação da 

realidade: ideias, crenças, maneira de pensar; opiniões, sentimentos, maneiras de 

sentir; maneiras de atuar; condutas; projeções para o futuro; razões conscientes ou 

inconscientes de determinadas atitudes e comportamentos (MINAYO, 2010, p. 262).  

 

Em nossa pesquisa, partindo de estudos teóricos, observações construídas com o 

desenvolvimento de nossa prática profissional e do delineamento dos objetivos da pesquisa, 

propusemos a elaboração de um roteiro de entrevista que abrangeu as temáticas: território, 

equipe e promoção da saúde (apêndice 01), pois ainda segundo Minayo (2010), cada questão 

do roteiro deve fazer parte do delineamento do objeto.  

As perguntas foram realizadas de modo que todas as categorias propostas fossem 

contempladas, sendo que muitas vezes, os entrevistados iam discorrendo sobre os assuntos e 

já abordando questões importantes do trabalho relacionados ao tema proposto.  

   

3.2.2 Roda de conversa 

Objetivando uma complementação da entrevista realizada e a observação dos 

entrevistados em relação com seus pares, colaborando para uma horizontalização nas trocas 

com todos os entrevistados envolvidos participando juntos e proporcionando uma devolutiva 

inicial assim como uma restituição dos discursos coletados nas entrevistas individuais, 

propusemos também uma roda de conversa.  
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Em sua essência, a pesquisa mostra que o grupo, distinto de determinado número de 

pessoas em um mesmo local, é mais do que a soma das partes: ele se torna uma 

entidade em si mesma. Ocorrem processos dentro dos grupos que não são vistos na 

interação diádica da entrevista em profundidade (GASKELL, 2003, p. 75).  

A roda de conversa pode possibilitar uma troca ampliada em relação às 

dificuldades e facilidades enfrentadas pelas equipes referentes ao tema da pesquisa de forma 

diferenciada, menos formal, mais abrangente e livre. Considerando os vários aspectos dos 

diferentes territórios envolvidos, visto que cada participante fala a partir de sua realidade, mas 

vai, aos poucos, formando uma identidade com os demais, trazendo assim aspectos gerais e 

específicos sobre o tema da pesquisa.  

Frisamos ainda que os conteúdos da roda de conversa, assim como os das 

entrevistas, foram gravados em áudio, com as correspondentes autorizações (anexos 06 e 07), 

para realização das devidas análises.   

 

3.3 Tratamento e análise dos dados 

O método utilizado para a sistematização e análise do material coletado foi 

inspirado no Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), proposto por Lefèvre (2010) com 

fundamentação na Teoria das Representações Sociais desenvolvida por Moscovici (2011).  

Tal escolha deveu-se ao fato da pesquisa qualitativa, por considerar aspectos 

relacionados a esferas não quantificáveis matematicamente, necessitar de um método de 

organização e análise que proporcione o manuseio dos dados coletados. Por isso, destacamos 

que o DSC é construído com as falas dos sujeitos entrevistados, exatamente como foram 

fornecidas ao pesquisador, o que possibilita a construção de um discurso que expressa os 

pensamentos e ideias compartilhados pelo grupo, considerando aspectos sociais e culturais já 

que se propõe a construir o discurso de um grupo específico em uma determinada sociedade.  

A partir das falas, o método busca as ideias fortes, enraizadas e também aquelas 

que estão começando a circular entre os sujeitos.  

Para a construção do DSC são utilizadas três figuras metodológicas que  

organizam e auxiliam na análise dos dados coletados: expressões-chave (pedaços ou trechos 

que formam descrições literais), ideias centrais (descrevem o sentido presente nos 

depoimentos utilizando as palavras do entrevistado) e ancoragem (manifestação de uma 

teoria, ideologia ou crença que traz a ideia básica que sustenta o discurso) 

Por trazer as vozes de um grupo, o referido método possibilita que o sujeito seja 

visto e possa se ver nas falas apresentadas, isso proporciona um fácil reconhecimento e 
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identificação dos pesquisados no momento da devolutiva e validação dos dados (LEFÈVRE et 

al., 2002).  

As ideias centrais são “o que” o entrevistado respondeu às questões levantadas, 

enquanto que as expressões chaves são “como” ele respondeu, sendo assim as ideias centrais 

são conceituais, sintéticas, abstratas, frias e poucas, enquanto as expressões chaves são 

afetivas, abundantes, concretas, expressivas, descritivas e literárias. 

De forma sintética podemos dizer que as expressões-chave são pedaços ou trechos 

do material coletado que formam descrições literais dos depoimentos, revelando a essência do 

conteúdo das representações, elas são parte essencial da análise. A ideia central é o nome ou 

expressão linguística que revela e descreve o sentido dos depoimentos. E o processo de 

ancoragem é a manifestação de uma teoria, ideologia ou crença, ele contém aquilo em que o 

sujeito acredita, trata-se do valor forte que está circulando no grupo e refere-se a uma 

afirmação genérica que enquadra uma situação específica. 

Segundo Lefèvre et al. (2009), o método do DSC possui três níveis de 

complexidade, pois para entender os fenômenos da vida na sociedade, de acordo com o 

pensamento complexo, é necessário contextualizar estes fenômenos na sua relação com o todo 

(a sociedade) e com os sistemas singulares de sua existência.  

A complexidade nível I diz respeito às ideias que os indivíduos já possuem sobre 

determinado assunto, as RS já estabelecidas, mas que não são estáticas, ao contrário, estão 

continuamente num processo de atualização; a complexidade nível II se refere à investigação 

de determinado assunto, ao trabalho metodológico sobre a matéria-prima presente na 

complexidade nível I, selecionando as expressões-chave e identificando as ideias centrais e 

ancoragens para agrupá-las por categorias e construir assim um discurso único, sempre 

redigido na primeira pessoa do singular com as expressões-chave que apresentam as ideias 

centrais ou ancoragens semelhantes. A complexidade nível III diz respeito às discussões 

teóricas que podem ser estabelecidas com o DSC construído com os depoimentos coletados, 

nesse momento acontece a entrada do pesquisador com os estudos sobre os dados coletados e 

o DSC construído, relacionando com as teorias conhecidas e estruturadas cientificamente. 

A proposta é o diálogo do empírico com o não empírico; de um lado o discurso 

empírico das opiniões ou RS que foram coletados e organizados em um DSC, e de outro lado 

o discurso do pesquisador apresentado fundamentado numa teoria, ou seja, num contexto 

(com-texto), entretanto a função desse discurso não é explicar o outro, no método do DSC 

ambos dialogam sobre o signo em questão. 
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As categorias para análise e construção do DSC são estabelecidas a partir da 

identificação das expressões-chave, ideias centrais e ancoragens correspondentes. Segundo 

Duarte et al. (2009, p. 624) “à medida que os DSC vão sendo construídos, compõem-se o 

sistema de interpretação da realidade pelos participantes, as relações estabelecidas por eles no 

contexto social, bem como vão se colocando em relevo seus comportamentos e práticas.”  

No método do DSC todas as ideias centrais apresentadas são trabalhadas e 

orientadoras na construção dos discursos, e, visando uma melhor compreensão das RS e uma 

distinção daquelas que são mais fortes e das que começam a circular há ainda os atributos 

amplitude e frequência (ou intensidade).  

De acordo com Lefèvre (2010), a amplitude refere-se ao grau de espalhamento ou 

difusão de uma ideia no campo pesquisado. Em nosso estudo a amplitude das ideias foi 

analisada considerando as categorias profissionais que apresentavam a ideia em questão. 

A frequência, ou intensidade, refere-se ao número de sujeitos que apresentavam 

ideias semelhantes ou complementares para a confecção dos discursos. 

Atentando para o processo de construção do DSC, notamos como os cenários 

sociais apresentam-se enriquecidos de Representações Sociais, e de que forma, essas 

representações são organizadoras das práticas nos referidos cenários.   

Cada DSC e o conjunto de DSCs que veiculam as representações sociais conformam 

opiniões coletivas completas e densas que, por isso, sugerem, incitam, estimulam a 

presença de outros discursos (da teoria, do contexto, das implicações) com os quais 

os DSCs podem, em condições de igualdade discursiva, conversar, dialogar e deste 

diálogo resultar um avanço no conhecimento apontando, talvez, para resultantes 

semânticas inéditas e inesperadas. (LEFÈVRE et al., 2009, p.1199). 

Sendo assim, entendemos que o método do DSC pode nos proporcionar uma 

melhor compreensão acerca das RS que circulam no cenário da ESF, e como as práticas dos 

profissionais envolvidos se articulam com essas representações.  

 

3.4 Caracterização dos territórios  

A pesquisa teve como sujeitos os profissionais de saúde que atuam nas Equipes de 

Saúde da Família no município de Santos, ou seja: médicos, enfermeiros, auxiliares/técnicos 

de enfermagem, agentes comunitários de saúde e chefes da seção, como uma equipe contava 

com a Equipe de Saúde Bucal, entrevistamos ainda o cirurgião-dentista e a auxiliar de saúde 

bucal (ASB), sendo assim nosso número previsto inicialmente para as entrevistas aumentou 

de 20 (vinte) para 22 (vinte e duas). Buscamos uma equipe de cada região, escolhida por meio 

de sorteio, desde que estivesse completa em seu quadro de recursos humanos.  
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A estruturação do campo da saúde coletiva como movimento político e produção de 

práticas e conhecimento, visto como construção histórica alternativa à tradicional 

saúde pública ou ruptura paradigmática, marca uma integração com as ciências 

sociais no desenvolvimento de um exercício interdisciplinar. Deve conformar-se, ao 

final, uma operação de triangulação de métodos e dados, porém não afeita ao 

pragmatismo inconsequente, mas ideologicamente coesa e epistemologicamente 

vinculada ao projeto de emancipação, que considere e respeite o cotidiano do lugar 

(SEVALHO & STOTZ, 2012, p.915). 

Com base nesse compromisso que as ações em saúde coletiva devem estabelecer 

com o lugar onde as populações constroem suas vidas, optamos por trabalhar nesse estudo 

com uma equipe de cada território da cidade, visando justamente observar se há esse respeito 

e consideração com as necessidades e demandas do lugar específico no qual a equipe de saúde 

está inserida e compartilhando o espaço com a comunidade.  

Como já explicitado anteriormente, o município de Santos é divido em 04 distritos 

sanitários: Zona Noroeste, Morros, Orla, Centro Histórico/Área Continental. A zona da orla 

não possui em sua estrutura equipes de saúde da família, sendo assim não tivemos nesta 

pesquisa uma representatividade dessa região. Em relação ao distrito Centro Histórico/Área 

Continental entendemos que, apesar de pertencerem ao mesmo distrito, apresentam 

características extremamente diferentes e peculiares, sendo assim, para o desenvolvimento 

deste trabalho dividimos esse distrito em dois e tivemos um representante de cada. A pesquisa 

se realizou, portanto, com 04 equipes de Saúde da Família localizadas uma em cada território: 

Zona Noroeste, Morros, Centro Histórico, Área Continental. 

O sorteio das equipes de saúde da família participantes ocorreu no dia 05/04/2013 

no campus da UNIFESP Baixada Santista com a presença da pesquisadora e de sua 

orientadora. O processo foi simples, rápido e seguro: as equipes foram divididas de acordo 

com o território sanitário ao qual pertencem, enumeradas e o sorteio realizado a partir desses 

números. Visando assegurar o sigilo da identificação dos participantes, nomeamos as equipes 

sorteadas de forma fictícia:  

 

Território Total de Equipes no 

Território 

Equipe sorteada 

(nome fictício) 

Morros 05 Equipe 1  

Área Continental 02 Equipe 2  

Região Central Histórica  02 Equipe 3 

Zona Noroeste   06 Equipe 4 

Quadro 1 
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Podemos observar que em Santos há várias e diferentes outras pequenas Santos, e 

cada uma possui características singulares que proporcionam jeitos diferentes de viver a vida 

na maior cidade da região metropolitana da Baixada Santista, com aproximadamente 511 mil 

habitantes de acordo com o senso de 2010. 

A Santos da Equipe 1 está num território de difícil acesso, praticamente sem ruas 

ou avenidas para o trajeto de carros ou transportes coletivos. É um morro formado 

basicamente por escadarias, entretanto a unidade de saúde fica na área plana, no início ou 

“pé” do morro, como a população nomeia, no centro da cidade. O bairro é um ponto turístico 

do município de Santos que abriga a Capela da padroeira da cidade e um famoso cassino 

desativado, além do bondinho. A equipe de saúde da família existe desde 2004, foi a segunda 

equipe a ser criada no município. 

A Santos da Equipe 2 localiza-se quase em Bertioga, outro município da região 

metropolitana e faz parte da área continental da cidade. É uma região distante e extremamente 

diferente da área insular com a qual todos estão acostumados, tanto moradores quanto turistas. 

O bairro está numa zona rural caracterizada por sítios e grandes distâncias entre as moradias. 

Até mesmo os moradores da região quando vão à área insular da cidade dizem “vou à 

Santos”, como se o lugar onde moram não fosse Santos. 

A Santos da Equipe 3 caracteriza-se principalmente pela presença dos muitos 

cortiços e, consequentemente, inúmeros casos de tuberculose, além dos usuários de drogas e 

das profissionais do sexo, incluindo os travestis. É uma região de fácil acesso que se localiza 

no Centro Histórico da cidade, portanto totalmente urbanizada, com transporte coletivo fácil, 

muitas escolas, comércio e instituições tanto filantrópicas quanto municipais. 

Já a Santos da Equipe 4 está na zona noroeste da cidade, área populosa e com 

muitos contrastes, casas amplas e bem acabadas, palafitas, avenidas largas, praças, ruas que 

sofrem com enchentes, comércio ativo, organizações não governamentais (ONG), escolas e o 

sambódromo da cidade. Localiza-se bem na divisa com sua cidade irmã, São Vicente, tanto 

que muitos moradores frequentam e consomem no centro comercial da vizinha. 

É um bairro de fácil acesso, totalmente plano, com transporte coletivo e asfalto na 

maior parte de sua extensão. Por ser um bairro com grande número de população há 04 

equipes de saúde da família no território. Entretanto, a zona noroeste em sua totalidade ainda 

é vista como uma grande área periférica por estar distante da orla da praia. 
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4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS  

 
Após o parecer favorável dos Comitês de Ética em Pesquisa (CEP) da Secretaria 

Municipal de Saúde de Santos (anexo 08) e da Universidade Federal de São Paulo pela 

Plataforma Brasil (anexo 09) e com o sorteio das equipes realizado, iniciamos contato 

telefônico com as chefias das equipes participantes. Todas já tinham conhecimento sobre a 

realização da pesquisa, pois o CEP da Secretaria Municipal de Saúde encaminha uma cópia 

do projeto aprovado para as unidades participantes da pesquisa. O contato inicial foi tranquilo, 

sem grandes problemas e optamos por participar das reuniões de equipe para pessoalmente 

explicarmos os objetivos e métodos da pesquisa e convidar os profissionais a participarem. 

Essa estratégia mostrou-se extremamente eficiente e logo no primeiro encontro auxiliou na 

empatia dos envolvidos, além de sanar as dúvidas iniciais.  

Durante a reunião de equipe, após as explicações devidas, o convite era realizado 

e aqueles que o aceitavam participavam então do sorteio entre os profissionais, isso para as 

categorias que contavam com mais de um profissional na equipe, e ali mesmo já fazíamos o 

agendamento das entrevistas.  

Os profissionais participantes foram: 01 (um) médico, 01 (um) enfermeiro, 01 

(um) auxiliar/técnico de enfermagem, 01 (um) agente comunitário de saúde e 01 (um) chefe 

de seção de cada equipe sorteada. As equipes contam em seu quadro de recursos humanos 

apenas com 01 (um) médico e 01 (um) enfermeiro, de acordo com a proposta de equipe 

mínima do Ministério da Saúde, mas em relação aos auxiliares/técnicos de enfermagem e 

agentes comunitários de saúde há mais de um profissional, sendo assim esses também foram 

sorteados. Todas as categorias tiveram representação na pesquisa.  

As entrevistas foram realizadas no local de trabalho dos pesquisados com datas e 

horários agendados e gravadas com as devidas autorizações, já a roda de conversa aconteceu 

na unidade da Equipe 1, que teve uma nova sede inaugurada no decorrer da pesquisa e, cuja 

chefe de seção, ofereceu para a realização da roda de conversa devido ao espaço adequado e à 

localização de fácil acesso, bem no centro da cidade, também com data e horário previamente 

agendados e após a análise dos dados coletados nas entrevistas semiestruturadas. 

Para um detalhamento um pouco maior referente a caracterização dos sujeitos que 

participaram da pesquisa, apresentamos o quadro a seguir com alguns dados relevantes:   
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Variável Categoria Sujeitos 

 

Sexo 

Feminino  

Masculino 

15 

04 

 

 

 

Categoria profissional 

Chefe de seção 

Médico 

Enfermeiro 

Aux/téc de enfermagem 

ACS 

Cirurgião-dentista 

ASB 

03 

03 

04 

03 

04 

01 

01 

 

Território 

Equipe 1  

Equipe 2 

Equipe 3 

Equipe 4 

07 

03 

05 

04 

Quadro 2 

 

 

4.1 As entrevistas e o Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) 

 
Os dados aqui apresentados foram coletados nas entrevistas semiestruturadas 

realizadas com os profissionais das equipes de saúde da família sorteadas, conforme 

explicitado anteriormente, em seus locais de trabalho com datas e horários previamente 

agendados e com o legítimo consentimento no TCLE, as entrevistas foram gravadas em áudio 

em sua íntegra.  

De forma geral, as entrevistas transcorreram tranquilamente, não havendo 

nenhuma intercorrência que mereça alguma consideração. Os profissionais demonstraram 

bastante disponibilidade para a pesquisa e muito interesse principalmente na divulgação dos 

dados. Verbalizaram inclusive o fato, que consideraram positivo, da pesquisa ser realizada por 

uma trabalhadora da área, que vivencia diariamente os mesmos problemas e dificuldades de 

suas rotinas e que, portanto, com certeza teria um cuidado diferenciado no tratamento e 

devolutiva dos dados levantados.  

Em virtude das rotinas de trabalho, férias, licenças e disponibilidades, 03 (três) 

profissionais não foram entrevistados e tal acontecimento merece consideração já que 01 (um) 

médico e 01 (um) técnico de enfermagem pertencem a mesma equipe, o que talvez indique 

uma certa desmobilização ou desengajamento. O outro profissional não entrevistado foi um 

chefe de seção que não quis agendar um dia para a entrevista dizendo que a faria no dia em 
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que a pesquisadora fosse à unidade a qual pertence para entrevistar os demais colegas, 

entretanto isso não aconteceu. A pesquisadora esteve presente por três vezes na referida 

unidade e em nenhuma delas o chefe de seção estava disponível para a entrevista. 

A seguir são apresentadas as expressões-chave identificadas nas respostas 

oferecidas às três perguntas centrais sobre promoção da saúde (o que é promoção da saúde, 

quais ações você faz e quais ações a equipe faz que você considera como sendo de promoção 

da saúde?) realizada aos profissionais com suas respectivas análises e discursos construídos 

de acordo com o método escolhido para tal. 

 Para a primeira pergunta (o que é promoção da saúde?) foram construídos dois 

DSC. As duas perguntas seguintes tiveram suas respostas agrupadas em virtude da grande 

semelhança entre elas, sendo então construídos mais sete DSC. Vale aqui salientar, que o 

método do DSC prevê a construção de discursos para todas as ideias centrais encontradas 

mesmo aquelas que apresentam baixíssima frequência.  

 

Pergunta 1: O que é Promoção da Saúde? 

 

Com a análise das respostas oferecidas a essa pergunta foi possível identificar 

duas ideias centrais e construir então dois DSC.  

A primeira ideia organiza um discurso que é nitidamente mais tradicional e 

consensual, ancorado em um conceito de promoção da saúde associado com os conceitos de 

educação, conhecimento e prevenção, estabelecendo uma hierarquia a partir do nível de 

instrução. Esse tipo de pensamento social coloca os profissionais da saúde de nível superior 

(sobretudo o médico), em posição de autoridade e os usuários como pessoas vulneráveis a 

doenças porque mal educadas para a saúde.  

Parece que cada profissão dispõe de um vocabulário próprio e que os verbos 

utilizados revelam as maneiras que esses profissionais entendem a relação deles com seus 

pacientes; o chefe e os médicos falam de educação às pessoas, os enfermeiros de orientação 

às pessoas e famílias, os auxiliares/técnicos de enfermagem ressaltam o cuidar do paciente, e 

os ACS referem-se a passar informação aos munícipes e fazê-los entendê-las e cumpri-las 

para evitar a doença; nesse último caso, parece que os termos utilizados expressam bem esse 

embate corpo a corpo dos agentes com os munícipes para fazê-los seguir o que é prescrito. 

Já a segunda ideia central parece conter uma representação alternativa, mais 

condizente com as diretrizes da saúde da família, ancorada a conceitos mais amplos como 
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bem-estar, qualidade de vida, lazer, atividade física, bingo para idosos, parques para crianças, 

entre outros. Esse tipo de pensamento social coloca o munícipe, o paciente, a pessoa em 

posição de sujeito, capaz de tomar suas próprias decisões em relação ao quanto se expõe a 

riscos ou cuida da sua própria saúde, ao mesmo tempo em que amplia as demandas da saúde 

para outros horizontes políticos e educacionais, uma vez que trata de fazer as pessoas se 

sentirem bem, melhorar seu ambiente, sua vida. Nesse caso, predominam os profissionais de 

nível superior, que são em número de 06 (seis): 02 (dois) chefes, 01 (um) médico, 02 (dois) 

enfermeiros e 01 (um) dentista, contra 03 (três) profissionais com nível técnico: 

auxiliar/técnico de enfermagem e auxiliar de saúde bucal.  

O discurso parece mais livre ao falar “sem receitinhas de bolo” e mais amplo, por 

trazer uma visão política emancipatória falando de “criar nova forma de viver” que considere 

o bem estar físico, emocional e social, o vínculo com o paciente e a relação com a sociedade, 

por intermédio da participação democrática e das representações.  

Nos quadros abaixo estão descritas as expressões-chave correspondentes às ideias 

centrais identificadas. 

 

IC-1a (ideia central – 1a): Promoção da Saúde é educação em saúde e/para 

prevenção de doenças. Presente nas respostas de 14 sujeitos das 19 entrevistas realizadas, o 

que evidencia altíssima frequência da IC e, de acordo com as categorias profissionais 

envolvidas, 06, altíssima amplitude.  

Expressão-chave (ECH) Categoria Profissional Território 

... acima de tudo é educação... vc tem que prevenir pra não 

adoecer e a educação, né, acima de tudo a educação. 

chefe de seção Equipe 2 

... vc desenvolver na pessoa uma mentalidade, vamos dizer 

assim, uma assimilação de conhecimentos, de práticas, né, 

que, que a pessoa assimile realmente no seu cotidiano pra 

evitar a doença, ... isso passa muito e principalmente pela 

educação... é através da educação da pessoa que vc vai 

conseguir chegar na saúde ... uma pessoa bem educada, que 

tenha conhecimento, que tenha um bom nível de instrução, 

né, eu acho que é fundamental pra Promoção da Saúde... 

médico Equipe 1 

... é um trabalho de educação... médico Equipe 3 

... a promoção vc vai orientar a pessoa, eu acho que é mais 

na parte de orientação ... então eu acho que a promoção tá 

mais na parte de orientação, de grupos, de palestras, essa 

parte 

enfermeiro Equipe 4 

... além de prevenção de doenças... enfermeiro  Equipe 2 

... seria vc tá orientando o que ele poderia fazer pra não 

adoecer ... a gente tem que fazer essa orientação pra 

família 

enfermeiro Equipe 3 
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... eu cuidar do paciente antes dele adoecer... 

 

auxiliar de enfermagem Equipe 4 

... educar o paciente... auxiliar de enfermagem Equipe 3 

... uma estratégia assim pra promover ... tem que conhecer 

a doença... 

técnico de enfermagem Equipe 1 

... promoção da saúde é tudo aquilo que a gente faz antes 

do paciente, né, ou do munícipe, ter uma gravidade numa 

determinada doença ... é evitar realmente que aquela 

família chegar ao extremo de ter que fazer algum 

tratamento desnecessariamente sendo que poderia ter sido 

evitado 

ACS Equipe 2 

... estar à frente da coisa antes que aconteça ... é antecipar 

aquilo pra não acontecer ... passar algum tipo de 

informação... 

ACS Equipe 3 

Promoção da saúde é você tá não só falando, mas fazendo o 

munícipe entender a importância do se cuidar, né, porque 

hoje você tá bem mas se você não tiver o entendimento das 

coisas que podem ... não só falar, mas fazer eles 

entenderem ... passar pra eles a importância do pensar 

antes ... 

ACS Equipe 4 

... eu posso tá ajudando a ele entender melhor como agir ... 

tudo a gente tem que tá orientando eles ... 

ACS Equipe 1 

... com isso vc vai prevenir várias coisas... 

 

ASB Equipe 1 

Quadro 3 

 

A partir dessa polifonia em torno da ideia central, foi construído o seguinte 

discurso do sujeito coletivo: 

 

DSC-1a 

A promoção da saúde é você desenvolver na pessoa uma mentalidade, 

uma assimilação de conhecimentos, de práticas, que a pessoa assimile realmente no 

seu cotidiano pra evitar a doença, isso passa muito e principalmente pela educação, é 

através da educação da pessoa que você vai conseguir chegar na saúde, uma pessoa 

bem educada, que tenha conhecimento, que tenha um bom nível de instrução, eu acho 

que é fundamental pra promoção da saúde, com isso você vai prevenir várias coisas. 

Então, promoção da saúde é tudo aquilo que a gente faz antes do paciente ter uma 

gravidade numa determinada doença, é evitar realmente que aquela família chegar ao 

extremo de ter que fazer algum tratamento desnecessariamente sendo que poderia ter 

sido evitado. Logo, seria você tá orientando o que ele poderia fazer pra não adoecer e 

a gente tem que fazer essa orientação pra família, é um trabalho de educação, de 

estar à frente da coisa antes que aconteça, é antecipar aquilo pra não acontecer, 

passando algum tipo de informação. A promoção da saúde é você tá não só falando, 

mas fazendo o munícipe entender a importância do se cuidar, não só falar, mas fazer 

eles entenderem, passar pra eles a importância do pensar antes, tudo a gente tem que 

tá orientando eles. Então, é eu cuidar do paciente antes dele adoecer, tem que 

prevenir pra não adoecer, na promoção você vai orientar a pessoa, é mais na parte de 

orientação, de grupos, de palestras, essa parte, além de prevenção de doenças, uma 

estratégia assim pra promover tem que conhecer a doença, então acima de tudo é 

educação.  
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Esse discurso traz uma IC muito compartilhada, poderíamos até dizer que 

apresenta uma clássica RS, com altíssima amplitude e altíssima frequência, onde a promoção 

da saúde é colocada como sinônimo de educação em saúde, orientação, ensinamento. Ideia 

ancorada na teoria que reconhece o profissional de saúde como grande detentor do saber e 

como seu dever transmitir esse conhecimento ao público em geral.  Trata-se de uma 

ancoragem amplamente difundida e aceita, que coloca o profissional numa posição superior 

ao usuário, onde o primeiro sempre sabe o que é melhor para o segundo. Nesse discurso há 

uma grande aproximação, ou melhor seria, não afastamento entre promoção da saúde e 

prevenção às doenças.  

 

IC-1b (ideia central – 1b): Promoção da saúde é bem-estar, físico, psíquico e 

social, é qualidade de vida e promoção de autonomia. Presente nas respostas de 09 sujeitos 

de 19 entrevistas realizadas, o que evidencia alta frequência da IC e, de acordo com as 

categorias profissionais envolvidas, 06, altíssima amplitude.  

Expressão-chave (ECH) Categoria Profissional Território 

...você promover saúde é você favorecer que a pessoa 

busque seu bem estar, né, que ela possa buscar o seu 

próprio bem estar...  então eu to promovendo que ela 

busque a qualidade de vida também ... e a pessoa possa se 

responsabilizar também, ter autonomia, até buscar seus 

próprios direitos, pra que ela consiga caminhar com as 

suas pernas e retornar sempre, mas retornar diferente, não 

retornar pra vir demandar coisas pra gente sem pensar, que 

ela consiga inclusive saber o que demanda, então eu acho 

que promover saúde é promover autonomia, é promover 

bem estar, é promover qualidade de vida... 

chefe de seção Equipe l 

... manter uma saúde, manter a pessoa saudável... um lugar 

pra fazer atividade física, promoveria a saúde; espaço pra 

idosos ta fazendo lazer, né, que pra mim é uma promoção 

de saúde; eventos que a gente tava pensando em fazer o ano 

passado não deu certo de bingo com os idosos, essas coisas 

promovem pra mim... lazer, parquinho pras crianças é uma 

promoção também ... 

chefe de seção Equipe 3 

O bem estar das pessoas... o paciente tem que estar bem... médico Equipe 4 

... e não é só a saúde física, é a saúde psíquica e a saúde 

emocional, o bem estar físico e emocional é tudo... saúde 

mental e saúde física andam junto... porque saúde não é só 

a ausência de doenças, né, eu acho que engloba outras 

coisas, inclusive a parte emocional, a parte de lazer, tudo 

isso... essa parte social é importante... 

enfermeiro  Equipe 2 

... é vc ajudar a pessoa a ela criar uma forma melhor dela 

viver... não é eu chegar com receitinha de bolo... é 

trabalhar junto com ele... 

enfermeiro Equipe 1 

... eu promover esse paciente um bem estar, um lazer, sabe, 

uma conversa... 

auxiliar de enfermagem Equipe 4 

... promover não só o bem estar físico, mas também o bem 

estar social... 

técnico de enfermagem Equipe 1 
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... é você tentar melhorar as condições gerais de vida, de 

qualidade de vida da pessoa, independente de qualquer 

moléstia específica... pra mim uma pessoa conseguir ler, 

pra mim isso é uma grande promoção de saúde... o 

Conselho Local de Saúde, é uma forma também de você 

trazer a participação social, de você conversar as coisas 

com as pessoas é um jeito de você fazer essa promoção, eu 

acho que tudo que a gente consiga melhorar o ambiente, a 

vida das pessoas, independente de focar em alguma coisa 

específica... 

cirurgião-dentista Equipe 1 

...consiga ter uma saúde em si...promover algo que facilite a 

vida dessa população... 

 

ASB Equipe 1 

Quadro 4 

 

A partir dessa polifonia em torno da ideia central, foi construído o seguinte 

discurso do sujeito coletivo: 

 

DSC-1b 

Você promover saúde é você favorecer que a pessoa busque seu bem 

estar, busque a qualidade de vida, para que ela possa se responsabilizar, ter 

autonomia, buscar seus próprios direitos, pra que ela consiga inclusive saber o que 

demanda. Então eu acho que promover saúde é promover autonomia, é promover bem 

estar, é promover qualidade de vida, para que a pessoa consiga ter uma saúde em si, 

promover algo que facilite a vida dessa população. É você tentar melhorar as 

condições gerais de vida, de qualidade de vida da pessoa, independente de qualquer 

moléstia específica, pra mim uma pessoa conseguir ler, pra mim isso é uma grande 

promoção de saúde, o Conselho Local de Saúde é uma forma também de você trazer a 

participação social, de você conversar as coisas com as pessoas, é um jeito de você 

fazer essa promoção, eu acho que tudo que a gente consiga melhorar o ambiente, a 

vida das pessoas, independente de focar em alguma coisa específica, um lazer, uma 

conversa, não é só a saúde física, é a saúde psíquica e a saúde emocional, o bem estar 

físico e emocional, é tudo, saúde mental e saúde física andam junto porque saúde não 

é só a ausência de doenças, sendo assim, eu acho que engloba outras coisas, inclusive 

a parte emocional, a parte de lazer, tudo isso, essa parte social é importante. Então, é 

você ajudar a pessoa a ela criar uma forma melhor dela viver, não é eu chegar com 

receitinha de bolo, mas é trabalhar junto. Um lugar pra fazer atividade física, 

promoveria a saúde; espaço pra idosos tá fazendo lazer,  pra mim é uma promoção de 

saúde; eventos que a gente tava pensando em fazer o ano passado, não deu certo, de 

bingo com os idosos, essas coisas promovem; lazer, parquinho pras crianças é uma 

promoção também.  Promover não só o bem estar físico, mas também o bem estar 

social, o bem estar das pessoas, o paciente tem que estar bem e manter a pessoa 

saudável.  

 

Nesse discurso os profissionais ancoram suas ideias num conceito de saúde mais 

ampliado, ultrapassando os limites do setor saúde e indo ao encontro das questões referentes à 

qualidade de vida e bem estar geral, não relacionando a saúde à simples ausência de doenças, 

exatamente como atualmente é preconizado e considerado. Entretanto devemos ressaltar que 

nesse discurso não há presença de nenhum sujeito representante da categoria profissional dos 



44 
 

agentes comunitários de saúde e apenas um médico apresentou tal discurso. Além disso, ele é 

mais frequente entre os sujeitos da Equipe 1.  

 

Pergunta 2: Quais ações você faz e quais as ações a equipe faz que você 

considera como sendo de Promoção da Saúde? 

 

Com a análise das respostas oferecidas a essa pergunta foi possível identificar sete 

ideias centrais. Cada ideia central ao que parece, equivale a uma objetivação diferente das RS 

de promoção da saúde, ou seja, uma concretização de uma ideia a partir de uma atividade 

precisa: grupos, reuniões de equipe (discussões de caso), visitas domiciliares, vínculo, 

imunização (vacinas), vigilância, projeto terapêutico singular (PTS).       

 

IC-2a (Ideia Central – 2a): Grupos, orientações, palestras, informações. 

Presente nas respostas de 18 sujeitos das 19 entrevistas realizadas, o que evidencia altíssima 

frequência da IC e altíssima amplitude, todas as categorias profissionais partilharam essa ideia 

central, apenas um sujeito não a apresentou.  

Expressão-chave (ECH) Categoria Profissional Território 

...a equipe tá retomando o grupo... até as orientações 

individuais que a enfermeira faz... mas acho que destacaria 

os grupos... 

chefe de seção Equipe 1 

Ah os grupos! ... a gente faz a orientação... tem que levar a 

informação... 

chefe de seção Equipe 3 

... os grupos, a gente faz bastante grupo... chefe de seção Equipe 2 

... tem o trabalho dos grupos... médico Equipe 1 

Grupo, palestra, orientação... os grupos a gente participa, 

eu participo dos grupos... é mais os grupos mesmo... às 

vezes orientação em locais no território... 

médico 

 

Equipe 3 

... principalmente a orientação... médico Equipe 4 

...o que eu imagino mais de promoção à saúde são os 

grupos... a parte da orientação eu colocaria como 

promoção à saúde... 

enfermeiro Equipe 4 

...já explico, já perco aquele tempão, pra mim já vale como 

um grupo porque eu já orientei... 

enfermeiro Equipe 2 

...entraria os nossos grupos educativos... adoro meus 

grupos... 

enfermeiro Equipe 1 

Principais: grupos... extra-muro são feitas palestras... a 

gente vai também junto pra orientar... a gente também faz 

palestras 

enfermeiro Equipe 3 

...a gente tem o grupo, o grupo eu acho muito importante, 

eu acho importante também pra população ter 

esclarecimento... tem que ter informação... 

auxiliar de enfermagem Equipe 4 

...a gente orienta bastante... a gente faz palestrinha... a 

gente tem um trabalho educacional com eles...  

auxiliar de enfermagem Equipe 3 
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...tem os grupos aqui que a gente faz... o grupo eu acho que 

é o destaque da saúde da família. 

técnico de enfermagem Equipe 1 

...então oriento... nós orientamos... existe muita coisa que 

eu acho que nós orientamos... 

ACS Equipe 3 

... orientar eles... ACS Equipe 4 

Os grupos. Muito importante os grupos. ... a gente tenta 

passar o máximo possível de orientações pra eles... a gente 

ensina... os grupos são muito importante pra promover a 

saúde desde a criança até o idoso... 

ACS Equipe 1 

...uma das questões de promoção eu já poderia colocar aí: 

grupos... passar orientações, esse tipo de atividade... 

cirurgião-dentista Equipe 1 

...é a parte de orientação... ASB Equipe 1 

Quadro 5 

 

A partir dessa polifonia em torno da ideia central, foi construído o seguinte 

discurso do sujeito coletivo: 

 

DSC-2a: 

O que eu imagino mais de promoção à saúde são os grupos, então 

destacaria os grupos. O grupo eu acho muito importante, eu acho importante também 

pra população ter esclarecimento então os grupos são muito importante pra promover 

a saúde desde a criança até o idoso. O grupo eu acho que é o destaque da saúde da 

família, a gente faz bastante grupo. Adoro meus grupos! Às vezes orientação em 

locais no território, a gente orienta bastante, faz palestrinha, a gente tem um trabalho 

educacional com eles, a gente tenta passar o máximo possível de orientações, tem que 

levar a informação, esse tipo de atividade  eu acho importante também pra população 

ter esclarecimento, tem que ter informação. Então a parte da orientação eu colocaria 

como promoção à saúde, grupo, palestra e orientação. 

 

Esse discurso mostra a concretização nas ações da ideia presente no discurso 1a, 

que coloca a promoção da saúde como educação em saúde. É também o discurso mais 

compartilhado que ancora as ações em promoção da saúde nas práticas grupais e na 

transmissão de informações, orientações. A realização dos grupos, por si só, não garante uma 

prática inovadora em promoção da saúde, isso depende muito da forma como esse grupo é 

conduzido e organizado, como ele funciona, e, pelo discurso aqui apresentado, os 

profissionais colocam os grupos na mesma categoria das palestras e das orientações, ou seja, 

ancorados na ideia de transmissão de conhecimento, sem participação ativa e empoderamento 

dos usuários.  

 

IC-2b (ideia central – 2b): Reunião de equipe, discussão de casos, apoio, 

direcionamento e incentivo à equipe. Presente nas respostas de 07 sujeitos das 19 
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entrevistas realizadas, o que evidencia baixa frequência da IC e, de acordo com as categorias 

profissionais envolvidas, 05, alta amplitude.  

Expressão-chave (ECH) Categoria Profissional Território 

...a participação nas discussões de caso... o estímulo, por 

exemplo, à organização dos fluxos... ajudar nessa 

organização do que a gente vai fazer primeiro... tá 

ajudando a equipe na organização dos fluxos pra que a 

equipe possa fazer o seu trabalho... 

chefe de seção Equipe 1 

...é estimular os profissionais pra fazer os grupos... eu 

funciono mais como um estimulante nas reuniões de tá 

orientando a equipe pra fazer... pra ajudar na promoção eu 

ajudo mais de estimuladora... 

chefe de seção Equipe 3 

...a gente tenta tudo em reunião de equipe... a gente faz a 

reunião de equipe que é uma coisa que a gente tem que é 

muito taxativo... a gente direciona... 

chefe de seção Equipe 2 

...nossas reuniões de equipe, elas acabam sendo de 

promoção da saúde... a gente discute casos... 

médico Equipe 1 

...as reuniões que a gente faz... auxiliar de enfermagem Equipe 4 

...tudo que eu passo pra eles é feito uma avaliação, é feito 

solicitações... a equipe trabalha unida... 

ACS Equipe 2 

...essas reuniões que são feitas... a gente discute os casos... ASB Equipe 1 

Quadro 6 

 

A partir dessas expressões em torno da ideia central, foi construído o seguinte 

discurso do sujeito coletivo: 

 

 

DSC-2b 

Nossas reuniões de equipe, elas acabam sendo de promoção da saúde, a 

gente discute casos, é feito uma avaliação, é feito solicitações, a equipe trabalha 

unida. Eu funciono mais como um estimulante nas reuniões de tá orientando a equipe 

pra fazer, pra ajudar na promoção,  eu ajudo mais de estimuladora, o estímulo, por 

exemplo, à organização dos fluxos, a gente direciona, a gente tenta tudo em reunião 

de equipe.     

 

Esse discurso pode mostrar a difusão de uma nova RS, ainda com baixa 

frequência, mas já com alta amplitude, ou seja, já espalhada pelo campo. Está ancorado na 

ideia da reunião de equipe como algo transformador, capaz de favorecer a troca de saberes 

com as discussões de caso e valorizar o trabalho multidisciplinar com organização e respeito.  

 

 

IC-2c (ideia central – 2c): Visitas domiciliares. Presente nas respostas de 06 

sujeitos das 19 entrevistas realizadas, o que evidencia baixa frequência da IC e, de acordo 

com as categorias profissionais envolvidas, 05, alta amplitude.  



47 
 

Expressão-chave (ECH) Categoria Profissional Território 

...as visitas, quando tem carro, a gente consegue fazer... 

 

médico Equipe 3 

...aí entraria as nossas VD... enfermeiro Equipe 1 

...aí tem a parte das visitas domiciliares... enfermeiro Equipe 3 

Acho que as visitas que eu faço... então eu acho que as 

visitas são importantes... 

auxiliar de enfermagem Equipe 4 

...as visitas são muito importantes... ACS Equipe 2 

...a nossa questão da visita domiciliar... cirurgião-dentista Equipe 1 

Quadro 7 

 

A partir dessas falas em torno da ideia central, foi construído o seguinte discurso 

do sujeito coletivo: 

 

DSC-2c 

Aí entraria as nossas VD. Acho que as visitas que eu faço, as visitas são 

muito importante,  quando tem carro a gente consegue fazer.  

 

Assim como o discurso anterior (2b), esse também traz possivelmente, a difusão 

de uma nova RS, ancorada em práticas valorizadas no contexto da Saúde da Família, no caso, 

as visitas domiciliares, que são trazidas como potencializadoras das ações, assim como as 

reuniões de equipe do discurso anterior, entretanto durante as entrevistas podemos notar 

objetivos diferentes com as práticas das visitas domiciliares, enquanto alguns profissionais 

falaram da possibilidade de conhecer melhor o território e as rotinas das famílias, outros 

trouxeram aspectos mais fiscalizadores. 

 

 

IC-2d (ideia central – 2d): Maior atenção ao paciente, vínculo, acolhimento. 

Presente nas respostas de 04 sujeitos das 19 entrevistas realizadas, o que evidencia baixa 

frequência da IC e, de acordo com as categorias profissionais envolvidas, 04, alta amplitude.  

Expressão-chave (ECH) Categoria Profissional Território 

...é dar atenção a esse paciente... a atenção que você dá 

maior ao paciente eu acho que é o que faz toda a 

diferença... 

médico Equipe 4 

...até mesmo no acolhimento, a gente consegue fazer 

promoção de saúde no acolhimento... 

enfermeiro Equipe 1 

...o vínculo eu acho que também ajuda bastante... auxiliar de enfermagem Equipe 4 

...no sentido realmente de travar contato, estabelecer uma 

relação de maior proximidade... 

cirurgião-dentista Equipe 1 

Quadro 8 
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A partir dessas expressões em torno da ideia central, foi construído o seguinte 

discurso do sujeito coletivo: 

 

DSC-2d 

O vínculo eu acho que também ajuda bastante, até mesmo no 

acolhimento a gente consegue fazer promoção de saúde. A  atenção que você dá 

maior ao paciente eu acho que é o que faz toda a diferença, no sentido realmente de 

travar contato, estabelecer uma relação de maior proximidade, dar atenção a esse 

paciente. 

 

 

Esse discurso vai ao encontro dos dois anteriores, também com baixa frequência 

mas já com alta amplitude, pode mostrar a difusão de mais uma nova RS, ancorada na 

valorização exatamente dos diferencias da Estratégia da Saúde da Família, aqui, o vínculo. 

Entretanto devemos ressaltar que apenas duas equipes manifestaram tal ideia.  

 

 

IC-2e (ideia central – 2e): Imunização. Presente nas respostas de 02 sujeitos das 

19 entrevistas realizadas, o que evidencia baixíssima frequência da IC e, de acordo com as 

categorias profissionais envolvidas, 02, baixíssima amplitude.  

Expressão-chave (ECH) Categoria Profissional Território 

...imunização, né, ainda continua sendo a minha menina dos 

olhos... 

enfermeiro Equipe 2 

Vacina auxiliar de enfermagem Equipe 3 

Quadro 9 

 

A partir dessa fala em torno da ideia central, foi construído o seguinte discurso do 

sujeito coletivo: 

 

DSC-2e 

Vacina, a imunização ainda continua sendo a minha menina dos olhos.  

 

Nesse discurso tivemos dois sujeitos da mesma categoria profissional, 

enfermagem, sendo um enfermeiro e um auxiliar de enfermagem manifestando a IC, o que 

nos leva a considerar que se trata de um RS em extinção, ainda ancorada na IC da imunização 

como grande inovação na saúde, mas que se deu há décadas e foi defendida principalmente 
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por essa categoria profissional, justamente por estar entre suas principais atribuições. 

Ressaltando que imunização refere-se às ações de prevenção às doenças.  

 

IC-2f (ideia central – 2f): Vigilância.  Presente na resposta de 01 sujeito das 19 

entrevistas realizadas, o que evidencia baixíssima frequência da IC e baixíssima amplitude.  

Expressão-chave (ECH) Categoria Profissional Território 

...a vigilância que é uma coisa prioritária... 

 

enfermeiro Equipe 2 

Quadro 10 

 

Como apenas um sujeito manifestou essa IC não foi possível construir um 

discurso do sujeito coletivo 

 

O mesmo sujeito que mencionou a imunização, trouxe essa IC da vigilância, o que 

nos leva a considerar que se trata também de uma RS da promoção da saúde em extinção, 

ancorada ainda no modelo anterior de práticas em saúde, baseado no higienismo e na saúde 

policialesca.  

 

IC-2g (ideia central – 2g): Projeto terapêutico singular.  Presente na resposta 

de 01 sujeito das 19 entrevistas realizadas, o que evidencia baixíssima frequência da IC e 

baixíssima amplitude. 

Expressão-chave (ECH) Categoria Profissional Território 

...faço os projetos terapêuticos singulares com a família.. enfermeiro Equipe 1 

Quadro 11 

 

Como apenas um sujeito manifestou essa IC não foi possível construir um 

discurso do sujeito coletivo 

 

Em relação à manifestação dessa IC nossa reflexão vai justamente no caminho 

contrário à realizada em relação à IC anterior. Por tratar-se de uma ação considerada 

inovadora no âmbito da saúde coletiva, a construção dos projetos terapêuticos singulares 

(PTS) traz a expectativa do surgimento de uma nova ancoragem, com uma nova RS ainda 

pouco difundida entre os profissionais.   

Concluída essa fase do trabalho, começamos a organizar a segunda etapa, onde 

prevemos a restituição dos DSC aos profissionais que foram entrevistados, organizando uma 

roda de conversa que reunisse todos eles. 
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4.2 A roda de conversa 

A proposta da realização de uma roda de conversa buscou a validação dos dados e 

uma devolutiva inicial, trazendo para isso os DSC construídos com as vozes do grupo a partir 

das entrevistas semiestruturadas, mas também a troca entre os profissionais participantes, a 

inquietude e o incômodo, a partir de alguns trechos da Carta de Ottawa e de textos de autores 

considerados relevantes no tema promoção da saúde como disparadores das discussões.  

A roda aconteceu no dia 11/04/14, sexta-feira, com duração de 1h40min, das 

14h20min às 16h, na Unidade de Saúde da Família da Equipe 1, recém-reinaugurada em novo 

espaço e rebatizada de Policlínica, situação que foi inclusive discutida na roda.  

Dos 19 (dezenove) sujeitos entrevistados 13 (treze) compareceram, 02 (dois) 

justificaram a ausência em virtude de licenças médicas, e os outros 04 (quatro) ausentes 

pertencem a mesma equipe, fato que merece consideração, visto ser justamente a equipe que a 

chefe da seção preferiu não agendar um dia para sua entrevista e acabou não a realizando. 

Além dos 13 (treze) sujeitos, 01 (um) estagiário de Psicologia do 5º ano da UNIFESP estava 

presente para auxiliar na organização e observação do desenvolvimento da roda. De maneira 

geral a conversa fluiu bem, com todos os participantes, em algum momento, colocando suas 

ideias e participando da discussão.  

O fato da maioria dos entrevistados ter comparecido e ter podido expressar suas 

opiniões intervindo na elaboração coletiva do conceito de PS a partir dos DSC que foram 

produzidos, foi interpretado como positivo porque propiciou uma oportunidade de trocas entre 

profissionais de categorias diferentes, que raramente ou nunca se encontram. A elaboração 

coletiva viabilizou uma ampliação dos conceitos e dos conhecimentos dos participantes.  

Iniciamos agradecendo a participação e colaboração de todos. Em seguida 

explicitamos o momento em que a pesquisa se encontrava e os próximos passos a serem 

dados. Falamos sucintamente sobre o DSC e então apresentamos os dois discursos 

construídos com as respostas oferecidas à pergunta “O que é promoção da saúde”.   

O primeiro ponto de discussão foi referente ao DSC que fala sobre a educação em 

saúde, especificamente o momento que menciona o grau de instrução dos indivíduos. As 

discussões caminharam para um entendimento de que esse tipo de instrução não se refere à 

instrução formal ou acadêmica, todos concordaram que isso não faz diferença, mas sim ao 

nível de instrução em saúde e o nível de compreensão, conhecimento e capacidade de escuta e 

abertura.  Entretanto essa discussão não se prolongou e nem se aprofundou muito, logo os 

sujeitos participantes entraram na questão da realização dos grupos, e esse sim apareceu como 
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um ponto forte. Tentaram inclusive levantar hipóteses para a compreensão sobre o sucesso ou 

insucesso dos grupos. Esse movimento do coletivo reforça o que havíamos percebido com as 

análises dos DSC, ou seja, no contexto de ações realizadas pela equipe da ESF, os grupos com 

os usuários são as objetivações que melhor exprimem as estratégias de PS. Foram 

aproximadamente 28 (vinte e oito) falas a respeito dos grupos com somente 02 (duas) 

intervenções da pesquisadora. 

Os grupos são mencionados, inicialmente, por 03 (três) profissionais da mesma 

equipe (Equipe 1), que trazem para a roda as dificuldades que encontram com alguns grupos, 

com certas populações, como por exemplo os homens. Quando procuram analisar essas 

dificuldades, levantam considerações e questionamentos a respeito da postura dos usuários, 

mas não a respeito dos procedimentos da equipe e de seu próprio trabalho. A maneira como o 

discurso é construído, percebe-se o distanciamento que os profissionais interpõem entre eles e 

os usuários, como ilustram os extratos abaixo: 

 

“Então, as mães que tem filhos pequenos, eu poderia dizer que é um público mais aberto, muito 

assim, motivado pra conversar (...) É mais complicado de conseguir, o grupo de saúde do homem” 

(dentista – Equipe 1) 

 

“Chega no final do grupo a gente sempre pergunta pra eles quais temas eles sugeriam para serem 

discutidos na próxima vez e eles até apresentam  algumas sugestões, mas quando chega o próximo 

grupo eles não vem” (médico – Equipe 1) 

 

“Muitas vezes o mesmo grupo eles vão se interessar por um determinado assunto e de repente outro 

assunto já não tem interesse, então já não tem aquela participação ativa do grupo” (ACS – Equipe 2) 

 

“Cada um é um, então é complicado você identificar é isso ou aquilo... o que agrada um não agrada o 

outro, né!?” (enfermeira – Equipe 3) 

 

“Tem também a disponibilidade de tempo, né!?” (chefe de seção – Equipe 2) 

 

“Ah tá, mas tem muito tabu, né, eu escuto muito sobre isso, que não gosta de fazer o toque da 

próstata, que não vai porque é homem, onde já se viu (?), aquela conversinha ainda existe, né!?” 

(ACS – Equipe 3) 

 

Passado esse primeiro momento, aparecem algumas outras ideias ampliando a RS 

com outras ancoragens e objetivações, relacionadas com os aspectos políticos e com a 

autonomia dos sujeitos. Parece que essas outras ancoragens, ainda minoritárias, apontam para 

uma possibilidade de ampliação dos horizontes da RS, que desponta para além da zona de 

consenso em torno dos grupos.  
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“A forma de promoção nos grupos que parece até ser a mais formal, né, mas às vezes nos 

atendimentos, você tá fazendo assistência e tá fazendo promoção da saúde, (...) então, a gente também 

quis mostrar pra eles, então também pode ser uma forma de promoção, essas conversas coletivas e os 

atendimentos (...) o próprio conselho local de saúde, né, o estímulo pra que ela se organize e que 

tenha qualidade de vida também pode ser promoção da saúde” (chefe de seção – Equipe 1). 

 

 

Quando a pesquisadora provoca os participantes trazendo a fala de um dos 

entrevistados “a gente pensa como PSF mas a gente age como UBS” e pergunta: “o que vocês 

pensam disso?” , os participantes começam a citar uma série de condicionantes: 

 

“Depende da rotina que essa pessoa leva (...) Se ela é meio mecânica, e tá ali sempre fazendo as 

mesmas coisas sem nem olhar pra pessoa e para o que ela quer passar pra você, se torna uma coisa 

tão mecânica que realmente é mais UBS” (ASB - Equipe 1) 

 

“É, depende da pessoa, eu não!” (enfermeira – Equipe 1) 

 

“Depende também da onde ela tá, porque tem unidade de saúde da família que funciona como UBS” 

(médica – Equipe 3) 

 

 

Destacamos o fato de que a objetivação UBS, está associada a uma ideia de rotina, 

de fazer mecânico, que apresenta um aspecto de alienação, mas também de um certo conforto 

ou facilidade no fazer; enquanto que a objetivação ESF, está associada à ideia de dificuldade, 

desafio, que dependeria de uma compreensão distinta e de uma intencionalidade, como ilustra 

a fala abaixo: 

 

“Porque se você sabe o que é, você vai tentar ao máximo fazer, por mais que a rotina, porque se você 

se deixar levar, os enfermeiros sabem, se você se deixar levar, a gente fica louco dentro da unidade, a 

gente não sai daquela papelada, então não vai conseguir fazer PSF mesmo, agora se você sabe 

direitinho o que é, se você tem esse entendimento, se você acredita nisso, você consegue, claro que 

não 100%, eu não consigo 100%, queria eu poder trabalhar 100%, mas que se eu consigo aí uns 50% 

já tá valendo” (enfermeira – Equipe 1) 

 

Vale notar as figuras de linguagem usadas pelos profissionais quando colocam 

que se sentem afogados, inundados, correndo atrás, ocupados o tempo inteiro, fazendo, 

sobrecarregados. Com isso, não conseguem refletir, pensar sobre o próprio trabalho e realizar 

efetivamente o seu trabalho. 

 

“E outra também, eu acho que cada vez mais eles vão nos inundando de práticas que vai tirar mesmo 

a gente do que é o PSF” (enfermeira – Equipe 3) 
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“Eu, por exemplo, eu fico afogado na demanda, então tá sempre assim, tem um plano, eu sei o que 

fazer, a gente conversa, mas eu não consigo andar, porque tem um monte de gente querendo passar, 

tem uma lista que eu não consigo acabar com aquilo, entendeu, isso também é uma questão 

complicada: a demanda, né, acaba te prendendo muito na assistência.” (dentista – Equipe 1) 

  

“mas muitas vezes aquilo que vem não é uma reflexão de fluxo, de reflexão do que a gente vai fazer 

com aquele paciente, mas sim do fazer, a gente faz muitas coisas, as meninas ficam ocupadas o tempo 

inteiro, o tempo inteiro, e no fim do dia até a gente no papel de gestor fica o tempo inteiro ocupado e 

aí qual é a quantidade de tempo que você dedicou a pensar nas questões de fluxo, nas questões de 

organização do próprio trabalho, quanto de tempo você conseguiu dedicar pra fazer isso e quanto de 

tempo você gastou correndo atrás de outras coisas, como burocracias, como zeladoria, a gente acaba 

fazendo também isso, então sobrecarrega.”(chefe de seção – Equipe 1) 

 

Dentre os impedimentos mais citados, que dificultariam o exercício da ESF, estão 

as limitações físicas e espaço-temporais; em alguns discursos, como o primeiro abaixo citado, 

as “demonstrações” são baseadas em raciocínios circulares, centrados na ideia da falta, da 

ausência como explicação para a inação e paralisia. 

 

“Porque não tem a parte física, a gente não tem unidade, não tem onde fazer grupo, não tem como 

fazer grupo, então não tem grupo, a gente não tem grupo, não tem porque não tem onde fazer. (...) A 

nossa unidade é longe da área, não tá nem no território, tá fora, o carro quase nunca vem, quando 

não vem não tem VD” (médica – Equipe 3)   

 

“Então é a estrutura, não exatamente as pessoas que estão lá, é uma questão da estrutura” (ASB – 

Equipe 1) 

 

“Vocês ainda tinham um lugar, uma unidade, nós não temos há sete anos, nós temos duas salas pra 

atender em outra unidade” (enfermeira – Equipe 3) 

 

“Hoje vai vir agora o teste rápido pra unidade, um teste rápido que demora 60 minutos por paciente, 

este é o teste rápido, tá, 60 minutos no pré-natal, se você tiver 03 pacientes por dia...” (enfermeira – 

Equipe 3)  

 

Mas aos poucos os participantes foram ampliando as discussões, foi trazida à tona 

a questão do perfil do profissional para a saúde da família, a quantidade de recursos humanos, 

a formação específica para a saúde da família com conhecimento inclusive das diretrizes 

propostas pelo Ministério da Saúde, a importância da troca em equipe e o apoio da gestão. 

Todos esses pontos foram elencados como fundamentais para o desenvolvimento de ações 

condizentes com as metas da estratégia. Com a introdução da dimensão política, alguns 

participantes começaram a manifestar um pensamento mais crítico em relação à formula ESF 

e à estrutura organizacional correspondente. No discurso abaixo percebe-se o subterfúgio da 

pretensa inocência para fazer passar uma crítica ao cinismo e à ideologia que por vezes 

mascaram a realidade com idealizações irrealistas, que desconsideram a vida real.   
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“Eu gostaria de ir pra um lugar onde realmente funciona pra eu saber onde tá nosso erro, porque 

assim, você tirar uma unidade básica, né, tirou, jogou o PSF com as mesmas atividades, reduziu o 

grupo e ainda colocou mais funções, eu não sei como funciona, eu queria saber qual é a fórmula pra 

você fazer isso e funcionar (...) Diminuiu em tudo, mas a gente mantém o mesmo território, com 

número reduzido, fazendo tudo que a unidade básica faz e mais o que a gente faz, que são as visitas 

domiciliares, grupos, coletas fora, acompanhar RN, gestante; então eu queria ir pra um lugar onde 

essa forma funcionasse pra saber onde tá o nosso erro (...) Porque onde eu inicie tinha uma unidade 

básica e acoplado era o PSF, só que não fazia a função que era da unidade básica, então a unidade 

básica fazia a parte dela, vacina etc, e o PSF fazia os atendimentos à população, as visitas, agora 

aqui, é assim, eu não sei” (enfermeira – Equipe 3) 

 

Aspectos extremamente importantes levantados e muito debatidos foram aqueles 

referentes à intersetorialidade, ao trabalho em rede, ao apoio da gestão e à participação 

popular. Todos esses pontos foram ressaltados como deficitários e, portanto dificultadores no 

desenvolvimento de ações em promoção da saúde. Nesse momento lemos a definição de 

promoção da saúde que consta na Carta de Ottawa. Dois participantes referiram ter 

conhecimento da realização do Encontro que gerou a referida carta e ressaltaram o fato de 

quase trinta anos depois estarem discutindo exatamente o que ali estava escrito.  

Interessante perceber que, em ambos os momentos, entrevistas individuais e roda 

de conversa, a realização de grupos apareceu como uma forma até óbvia entre os profissionais 

de se fazer promoção da saúde, entretanto aos poucos, a discussão foi se ampliando e 

apresentando os pontos essenciais para ações em promoção da saúde de forma mais ampla, 

baseada em conceitos importantes como: rede (trabalho intersetorial para além do setor 

saúde), participação popular, envolvimento e comprometimento do profissional e da gestão, 

poder público atuante. 

Sem dúvida a RS mais forte é aquela que associa promoção da saúde à realização 

de grupos para orientações. Entretanto essa representação se expande e atinge todos os pontos 

preconizados nos grandes estudos e protocolos sobre promoção da saúde. Mesmo sem um 

conhecimento acadêmico específico ou sem um estudo sistematizado sobre o tema, os 

profissionais apresentam uma teoria viva e conseguem perceber todos os aspectos essenciais 

para a promoção da saúde, mesmo que não atinjam um alto grau de explicações e associações 

detalhadas, sabem com as rotinas no dia a dia do trabalho, a importância da intesetorialidade, 

do comprometimento do profissional e da gestão, da saúde para além do setor saúde, com 

moradia adequada, lazer, saneamento, condição de vida. 

Na roda de conversa a questão da grande influência dos territórios se confirmou 

veementemente, tanto nas ações desenvolvidas, quanto nas limitações ao desenvolvimento 

dessas ações, como se percebe nas três falas abaixo, cada qual provinda de um território. O 

quarto território estudado não está representado nas falas, porque não houve nenhum 
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representante presente na roda de conversa; uma das razões que explicaria a ausência é o fato 

que houve um assalto na unidade e “eles estão traumatizados!” (enfermeira – Equipe 1), o que 

não deixa de ser uma das características do território: forte presença de violência e 

animosidade entre moradores e representantes do Estado, inclusive profissionais da saúde.  

 

“o nosso território, você falar em... se você for fazer a visita... não adianta falar você tem que ir, 

quando você chegar dentro do cortiço você vai entender tudo porque que não se trabalha com 

prevenção, você pode até fazer, mas um cortiço onde 20 pessoas usam um banheiro, onde tem uma 

torneira pra uma pia desse tamanhozinho pra tomar banho, aí você vai entender, você vai exigir deles 

o que? (...)Você vai fazer um curativo,  você ajoelha no chão que ele caga, vamos falar o português 

claro, dentro de um balde, dentro de uma lata dentro do quarto, então assim, sabe tá muito vinculado 

saúde pública, (...) primeiro pra você trabalhar com uma prevenção você tem que ter uma saúde 

pública, você tem que ter uma moradia digna, primeiro, é ter dignidade de uma moradia de ter 

condição de vida, e lá a pessoa não tem, então cadê a saúde pública? (enfermeira – Equipe 3) 

  

“segundo o SIAB e visita dos meninos que o SIAB vem disso, 41,85% é poço lá, poço e nascente então 

não tem água encanada, muito mato, muita cachoeira, o que defeca lá em cima já vai pra casinha do 

outro, então fezes, vermes é ao deus dará (...), não vai adiantar eu ir na SABESP, porque a área é 

grande, a área continental é enorme e não vai encanar água pra todo mundo, toda hora tem um 

barraquinho a mais, a defesa civil chega derruba, não tem nada de noite, chega de manhã já tem 

outro levantado, essa é nossa realidade, Brasil, isso mesmo, então vamos trabalhar com o que a gente 

tem, o hipoclorito (...)Então assim, é uma coisa pequena mas que faz um efeito, você vai diminuir 

anemia nas crianças... (...)E tudo flui da onde(?), da reunião de equipe” (chefe de seção – Equipe 2)  

 

“Eu lembrei de um exemplo lá do Morro P. que a gente fez através do conselho local, que realmente a 

característica da população é outra, é uma outra característica, então a gente lá começou a falar da 

questão do lixo bem forte, isso foi levantado por uma das agentes comunitárias, que falou, que trouxe 

foto e tal, e esse assunto começou a crescer e a gente começou a entender assim: a unidade de saúde 

tem uma responsabilidade, gestor, eu sou gestora eu tenho uma responsabilidade sobre isso, mas a 

gente começou a pensar o seguinte, a gente tem que começar a colocar a sementinha na população, 

pra população se incomodar com isso, então a gente começou a falar bastante disso no conselho 

local...”  (chefe de seção – Equipe 1)  

 

Havia 02 auxiliares/técnicos de enfermagem presentes que participaram das 

discussões apenas balançando a cabeça, mas não falaram nada; essa foi a única categoria 

profissional que não participou verbalmente da roda. 

A troca foi extremamente rica, detalhada, contextualizada e em momento algum 

se transformou num “muro de lamentações”. Houve muito respeito entre os participantes, 

todas as falas foram ouvidas, consideradas e discutidas. Concluíram que estão caminhando no 

caminho certo, mas com passos de tartaruga. A partir da fala de um participante, lembram-se 

da necessidade de mais atores nesse caminhar, para um fortalecimento real da Saúde da 

Família e da Promoção da Saúde.  

No encerramento houve agradecimentos mútuos e divulgação da provável data da 

defesa, muitos manifestaram interesse em estarem presentes. Finalmente foi solicitado que 
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eles se apresentassem, ressaltando que esse momento não havia sido esquecido no início e sim 

que tal fato tinha sido proposital, ninguém indagou o motivo de tal inversão, mas o 

explicitaremos: ao iniciar a discussão sem apresentações pessoais, a tentativa foi a de que não 

houvesse nenhum, ou um reduzido constrangimento por parte dos profissionais em 

apresentarem suas ideias na presença de outras categorias profissionais, com níveis de 

instrução acadêmica diferentes. Sendo assim, todos se apresentaram no final da atividade, 

dizendo nome, função e local de trabalho. 

Por fim, uma participante levanta uma última questão, “só pra fechar aí, 

polemizando” (enfermeira – Equipe 1), que revela uma dinâmica, eventualmente uma tensão 

entre as duas objetivações que sustentam as RS concorrentes: ESF e Policlínica ou UBS. 

 

“Mas a gente tá caminhando de 86 pra cá, e aí você pega 2014 uma unidade nova inaugurando PSF 

chamado de Policlínica, isso me frustra, é como se fosse retroceder, a gente tá voltando atrás de uma 

coisa que a gente já caminhou, por isso que eu falo “começa lá em cima”, no dia o prefeito 

perguntou: “vocês não gostaram do nome?” (...) Foi, no dia da inauguração, porque ele escutou uma 

funcionária reclamando e veio questionar ela, claro que não né, poxa a gente trabalha tanto pra 

Saúde da Família (...) Eu sinto que é retroceder, poxa, a gente caminha, caminha, caminha e morre 

na praia, não tem jeito” (enfermeira – Equipe 1) 

 

“Então assim, uma assessoria básica pra ele, né, pois o prefeito precisa saber um pouco de cada 

coisa, aí ele perguntou isso e realmente a gente respondeu “não, não gostamos!” E assim a gente 

ainda tentou relutar, na hora de fazer o carimbo pedi Unidade de Saúde da Família,  mas tinha 

alguém mais esperto do outro lado e falou “não, você agora é Policlínica”  (...) E eu não obtive até 

agora nenhuma explicação pra este nome, porque na hora de fazer a placa eu falei: “é Unidade de 

Saúde de Família” e falaram: “não, agora é policlínica”, mas por que (?)” (chefe de seção – Equipe 

1)  

 

Depois, com o decorrer da discussão, os profissionais foram lembrando (quase 

que por uma associação de ideias) e questionando todas as outras denominações que são 

dadas às unidades de atendimento em outros contextos e municípios.  

 

“Parece que tem uma história de uniformizar o nome das unidades, (...) Toda a rede básica vai se 

chamar policlínica...” (médico – Equipe 1)  

 

“eles querem uniformizar no âmbito municipal, porque já falaram que era do ministério, mas não é” 

(chefe de seção – Equipe 1)  

 

“li no Jornal da Tribuna ontem que a unidade da Equipe 4  foi assaltada e lá estava escrito USAFA 

(...) USAFA é a Praia Grande que usa, a gente nunca nem usou essa denominação, e o jornal local de 

maior circulação escreve USAFA” (pesquisadora) 

 

“Mesmo lá na secretaria de saúde o pessoal não sabe o que é, você liga lá pra pedir alguma coisa, 

„mas onde é isso‟, „como funciona‟” (enfermeira – Equipe 3)  
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“A unidade do Morro do JM  é SESFAMI JM e tem a SEUB JM, então nós nunca vamos ser felizes 

por completo porque as nossas coisas vão todas trocadas, então as coisas estão muito misturadas 

inclusive dentro da própria secretaria” (chefe de seção – Equipe 1)   

 

“O que a gente sempre escuta é „a poli tá aberta(?)‟, „dá pra ir lá na policlínica(?)‟, a policlínica é a 

policlínica e não sai disso” (ACS – Equipe 1)  

 

“Mas agora tudo vai virar policlínica!” (enfermeira – Equipe 1)   

 

 

 A roda de conversa encerrou-se num ambiente harmônico, com claras trocas 

enriquecedoras para os participantes e avaliada como um importante momento para 

conhecimento de outras realidades no dia a dia dos serviços.  

As objetivações em torno dos nomes dados aos serviços de saúde da Atenção 

Básica em Santos ao longo da história trazem consigo aparentes representações diferentes 

aceca do funcionamento e dos objetivos de tais serviços. Policlínica, UBS, PSF, USF não são 

meramente nomenclaturas esvaziadas, ao contrário, explicitam as organizações, as diretrizes e 

a lógica do trabalho, mostrando inclusive certa rivalidade existente entre os modelos 

considerados mais antigos e os mais atuais, caracterizando de forma histórica e 

contextualizada tais objetivações. Essa alternância e até mesmo inconstância de 

nomenclaturas acaba por gerar mais confusão entre os profissionais e usuários dos serviços.   
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5. DISCUSSÕES 

Utilizando a Teoria das Representações Sociais nosso estudo foi capaz de 

visualizar um importante recorte do momento de potente transformação que se encontra o 

campo da saúde. Ainda com forte ancoragem no modelo biomédico, onde as orientações e a 

educação em saúde são vistas como essenciais e organizadoras de muitas práticas, mas já com 

algumas ideias circulando no modelo integral, que tenta considerar o usuário de forma mais 

ampla e abrangente, levando em consideração suas relações econômico-sociais e o contexto 

no qual está inserido, seja no aspecto macro (sistema capitalista), seja no aspecto micro 

(relações familiares e territoriais). Estando assim mais de acordo com o princípio da 

integralidade.  

Essa fase de microtransformação traz confusões e alternâncias, o que faz parte de 

um momento de mudança com coexistência de modelos, ainda mais de mudanças tão grandes, 

pois não estamos falando apenas da forma de atender o usuário do sistema de saúde, mas de 

uma mudança na visão de homem que é exatamente o que fundamenta a práxis.   Transversal 

a isso uma dinâmica de forças políticas que determinam condições socioeconômicas nem 

sempre favoráveis às ações dos profissionais de saúde também se faz presente.  

Aqueles que entrevistamos mostraram a vivência desse momento em seus relatos 

e discussões, pois ao mesmo tempo em que ainda possuem uma forte ancoragem no modelo 

biomédico, eles apresentam discursos com posicionamentos que revelam uma postura 

centrada em orientações, ou seja, no modelo construído com relações de poder baseado no 

saber, o saber que os profissionais possuem e os usuários não, sendo dever destes 

profissionais orientar os usuários a ter uma vida mais saudável, já que eles não sabem como 

fazer isso. Há representações que começam a circular, que estão mais de acordo com o 

princípio da integralidade e isso fica evidenciado porque encontramos na fala dos 

profissionais ações diferenciadas e relevantes para cada território. Entretanto, essas novas 

representações, que estão começando a circular, compõem um modelo ainda minoritário, visto 

as baixas amplitudes e frequências que apresentam. Por isso se faz necessário um 

investimento na troca entre esses trabalhadores da saúde, buscando justamente uma discussão 

que ampare e dê vazão a esse momento de transformação, dando oportunidade para que essas 

novas ideias possam ser discutidas e melhor elaboradas, trazendo consigo práticas 

verdadeiramente inovadoras. 

Nos DSC construídos com as IC presentes nas respostas dos entrevistados às 

questões centrais sobre promoção da saúde podemos perceber que as RS da promoção da 
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saúde como educação em saúde e realização de grupos (DSC 1a e 2a) estão consolidadas, 

afinal foram as repostas mais compartilhadas pelos entrevistados.   

O ato da re-apresentação é um meio de transferir o que nos perturba, o que ameaça 

nosso universo, do exterior para o interior, do longínquo para o próximo. A 

transferência é efetivada pela separação de conceitos e percepções normalmente 

interligados e pela sua colocação em um contexto onde o incomum se torna comum, 

onde o desconhecido pode ser incluído em uma categoria conhecida. (MOSCOVICI, 

2011, p. 56-57). 

 

Talvez por isso os profissionais considerem as ações em promoção da saúde como 

grupos ou palestras educativas, algo que já é familiar. Em nenhuma resposta foi mencionada a 

Política Nacional de Promoção da Saúde ou outros documentos importantes para a questão, 

como a Carta de Ottawa ou o encontro de Alma-Ata. Na roda de conversa quando foi lido um 

trecho da Carta de Ottawa apenas dois profissionais que estavam presentes referiram ter 

conhecimento sobre o Encontro de Ottawa. Entretanto, os profissionais trouxeram discussões 

que vão ao encontro das teorias, ou seja, mesmo sem esse conhecimento mais acadêmico ou 

sistematizado, os profissionais têm consigo uma teoria viva extremamente relevante.  

É constante, na história das ideias, nos depararmos com a oposição entre os 

conhecimentos daqueles que se dedicam ao mundo das teorias, do intelecto e aqueles que se 

dedicam ao mundo do trabalho.  

 A partir do momento em que surge a divisão social do trabalho na sociedade de 

classes, surge a oposição entre o saber dos trabalhadores intelectuais, intimamente 

ligados ao poder e, por conseguinte, fazendo destes representantes intelectuais da 

classe dominante, e o saber do resto da população, que se torna, a partir da 

concepção fornecida pela primeira forma de saber, “inferior”, “carregado de 

preconceitos”, “equivocado” etc (VIANA, 2008, p. 11). 

 

Entretanto, no transcorrer de nossa pesquisa pudemos confirmar que a ciência e o 

senso comum, diferentemente do que era considerado num passado não muito distante, estão 

cada vez mais próximos. A ciência já não se apresenta como um saber neutro e objetivo, 

assim como o senso comum já não é tão distante do conhecimento acadêmico. Segundo Viana 

(2008, p.15), “com o surgimento das ciências sociais, o termo senso comum assume o 

significado atual: saber espontâneo e imediato da coletividade e, por conseguinte, perpassado 

por preconceitos, crenças, valores, o que lhe caracteriza como falso, imediatista, tradicional, 

conservador”. Nessa perspectiva, apenas quem não ouve com a devida atenção as falas do dito 

senso comum o consideram ainda dessa forma. 

O que observamos em nosso estudo foram saberes extremamente condizentes com 

as pesquisas atuais e, por sua vez, pesquisas que vão ao encontro desses saberes. Como se o 

espaço entre eles se estreitasse. Como se a ciência viesse a confirmar aquilo que o senso 

comum já sabia, ou como se o senso comum se apropriasse desse conhecimento científico, 
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não sendo possível identificar o que acontece primeiro; talvez seja justamente uma certa 

simultaneidade de saberes que vão se construindo por confrontações e aproximações movidas 

por rivalidades e afinidades.  

Queremos destacar o DSC-1b, que traz o conceito de promoção da saúde baseado 

numa ideia de saúde mais ampliada, articulado inclusive com a questão da autonomia e bem 

estar geral, e em harmonia com as RS que vão ao encontro das propostas atuais do nosso 

sistema de saúde e mesmo da OMS (Organização Mundial de Saúde). Entretanto, na 

concretização dessa ideia, os profissionais ainda mostram certa fragilidade, permanecem sem 

grandes ações ou mesmo perspectivas de como transformar ideias e desejos em ações.  

Observamos que há certa dificuldade em pensar e realizar ações além do setor 

saúde, de forma intersetorial e articulada.  Esses achados corroboram com o estudo de 

Gazzinelli et al. (2013) e de Leite & Veloso (2009) respectivamente sobre as “Representações 

Sociais da educação em saúde pelos profissionais da equipe de saúde da família” e os 

“Limites e avanços do Programa Saúde da Família de Campina Grande: um estudo a partir de 

representações sociais”. Além disso, na própria Política Nacional de Promoção da Saúde 

encontramos essa dicotomia: por um lado as propostas teóricas demonstram articulação e 

visão ampliada, mas por outro lado, quando chegamos à questão das práticas recomendadas, o 

que percebemos é uma grande normatização com indicações basicamente prescritivas de 

atividade física e nutrição balanceada.  

Este posicionamento encontra-se ancorado ainda no modelo biomédico, que se 

utiliza da lógica da medicalização para estabelecer uma normatização de comportamentos. 

Essa lógica não diz respeito apenas a prescrições de medicamentos, inclui também prescrições 

e orientações precisas relacionadas aos tipos de conduta que os indivíduos devem assumir. 

A promoção da saúde individualista reflete uma nova moralidade vigente no campo 

dos discursos da saúde: a respectiva busca por causas evidentes para regular 

condutas em direção a novas ideias de higiene comportamental em época de altos 

custos para ações de saúde (CASTIEL & DIAZ, 2007, p. 47). 

 

Nessa abordagem da PS, que tem seus fundamentos na PS tradicional, o controle 

comportamental é o foco principal exercido com a disciplinarização e o controle do risco. Os 

indivíduos são julgados e condenados antes mesmo da doença instalar-se, apenas por 

apresentarem algum comportamento considerado de risco à saúde. Essa posição não é 

exclusiva do setor saúde, Castiel (2007) ressalta que nos anos 70 do século XX, a primeira lei 

que punia um pré-delito foi sancionada nos Estados Unidos, e referia-se à punição ao 

motorista que dirigia alcoolizado, qualquer tipo de veículo motorizado. Após essa situação, 
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várias outras foram sucedendo-se e tornando-se cada vez mais aceitas nas sociedades 

contemporâneas.  

Com o incentivo às ações em promoção da saúde que culpabilizam e 

responsabilizam o indivíduo por seu modo de vida e sua exposição ao risco, instala-se uma 

nova forma de controle, extremamente sutil, forte e denso: o controle moral, que se utiliza e 

vai além do controle do comportamento. Esse controle também é realizado pelos profissionais 

de saúde que não percebem o alcance de suas ações. Há que se iniciar uma importante 

discussão sobre os limites da responsabilização e da culpabilização no setor saúde, que 

atualmente e cada vez mais recaem sobre os indivíduos e seus estilos de vida. Trazer à tona de 

forma clara e objetiva questões referentes à promoção da saúde que enfatizam os estilos de 

vida como grandes escolhas individuais e, portanto como responsabilidade desses próprios 

indivíduos, não considerando todo o contexto social, cultural, histórico e econômico no qual 

ele está inserido. Buscando uma reflexão sobre o tema entre os profissionais de saúde para 

que estes também tenham opções de escolhas em relação as suas próprias ações, talvez seja 

possível fortalecer as novas RS que circulam nos ambientes trazendo uma visão da moderna 

PS objetivada na intersetorialidade e na corresponsabilização.  

Essas novas RS apresentam-se nos discursos 2b, 2c e 2d e mostram importantes 

objetivações estabelecidas nas propostas e práticas diferenciadas da Estratégia da Saúde da 

Família: reunião de equipe, visita domiciliar e vínculo, apesar de contarem com uma baixa 

frequência, ou seja, poucos profissionais ofereceram essa resposta, podemos considerar como 

RS em fase de difusão, já com alta amplitude, ou seja, presente nas respostas de diferentes 

categorias profissionais e espalhadas pelo campo pesquisado. 

As IC 2e e 2f trazem RS em fase de extinção, ou seja, que já são pouco 

compartilhadas entre os entrevistados, embora se refiram a ações de extrema importância, 

imunização e vigilância, não dizem respeito às práticas em promoção da saúde mas sim em 

prevenção de doenças.  

Cabe ressaltar aqui que os profissionais ainda trazem consigo muitas confusões 

em relação a esses dois termos que, apesar de caminharem juntos, conforme os próprios 

profissionais entrevistados colocaram, dizem respeito a conceituações e práticas diferentes. 

Boa parte da confusão entre promoção e prevenção advém da grande ênfase em 

modificações de comportamento individual e do foco quase exclusivo na redução de 

fatores de riscos para determinadas doenças, vigentes em certos programas 

intitulados de promoção da saúde. Esse foco sobre o indivíduo e seu comportamento 

tem sua origem na tradição da intervenção clínica e no paradigma biomédico. Nesse 

caso, o lócus de responsabilidade e a unidade de análise são o indivíduo, que é visto 

como o responsável último (senão único) por seu estado de saúde. Já a promoção da 

saúde apresenta-se como uma estratégia de mediação entre as pessoas e seu 
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ambiente, combinando escolhas individuais com responsabilidade social pela saúde 

(as chamadas políticas saudáveis). Nesse sentido, as estratégias de promoção da 

saúde são mais integradas e intersetoriais, bem como supõem uma efetiva 

participação da população desde sua formulação até sua implementação 

(CZERESNIA, 2009, p. 38). 

 

A IC-2g pode ser considerada como aquela que traz uma nova ancoragem 

estabelecida na importância da construção dos PTS que consideram os sujeitos como seres 

únicos e com necessidades únicas, mas inseridos num contexto social, cultural e histórico, 

sendo assim todos os aspectos precisam ser considerados e pensados na elaboração das ações. 

De forma geral, podemos salientar que os profissionais da ESF associam a 

promoção da saúde com a educação em saúde. A promoção da saúde possui sim um aspecto 

educacional, mas este não é o único. Mesmo as RS que encontramos nos DSC construídos 

com as falas de todas as categorias profissionais envolvidas, foram aquelas ancoradas nas 

questões educacionais de cunho preventivista, que consideram ainda a transmissão de saber de 

forma verticalizada, tendo a orientação como melhor forma de educação em saúde e esta, por 

sua vez, como melhor forma de promoção da saúde. Esses aspectos também estão presentes 

nos estudos de Gazzinelli et al. (2013) que menciona inclusive o caráter intervencionista das 

práticas em educação em saúde ancorados nos pressupostos do sanitarismo predominante nas 

primeiras décadas do século XX.  

Outro aspecto importante que esteve muito presente na fala dos entrevistados foi a 

questão do vínculo, destacado como grande diferencial na ESF e essencial para as ações em 

PS. Entretanto, como essas ações em PS ainda estão ancoradas no modelo biomédico com 

fortes dinâmicas prescritivas, não apenas de medicação mas de estilos de vida, esse vínculo, 

nas palavras dos entrevistados, “auxilia no momento das orientações” transformando-se num 

mecanismo utilizado para um sutil controle dos comportamentos, às vezes não tão sutil assim, 

com orientações e vigilâncias bem sistematizadas.  

Os ACS por morarem no bairro onde trabalham, destacam que o estabelecimento 

do vínculo é mais fácil e trazem esse aspecto como um grande facilitador no desenvolvimento 

de suas principais ações: orientar, transmitir o conhecimento que adquiriram junto aos 

profissionais da equipe, fazer a vigilância.  

Podemos considerar que na atual sociedade onde os riscos à saúde são infinitos, o 

vínculo pode funcionar como um grande aliado no controle dos comportamentos e mesmo no 

controle moral. Onde há vínculo, a consideração e obediência à fala do outro é mais intensa. 

Apenas as orientações vindas daqueles aos quais estamos vinculados de alguma forma, são 

ouvidas e atendidas. Desta forma, o vínculo está sendo utilizado justamente para atender 
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necessidades contrárias ao que se propõe inicialmente, visando o controle e não o possível 

empoderamento dos usuários do sistema de saúde ou a troca mais horizontalizada e a escuta 

ativa das realidades diversas.  

Claro que há experiências importantes que foram explicitadas que necessitam ser 

valorizadas e estimuladas de acordo com a particularidade de cada território, como por 

exemplo, os investimentos no Conselho Local de Saúde, a parceria com as escolas com uma 

escuta qualificada das questões ali presentes, as ações nas instituições inseridas no território, 

um grupo de alfabetização e a importância dada às visitas domiciliares não apenas para uma 

atenção ao paciente acamado, mas como forma de melhor conhecer a comunidade local. Mas, 

destacamos que, alguns desses exemplos foram mencionados por profissionais ao longo das 

entrevistas, entretanto na pergunta específica sobre as ações em promoção da saúde não foram 

citados, mostrando que os profissionais têm dificuldades reais em discernir ações em 

promoção da saúde, embora algumas vezes até as realizem.  

Apesar de alguns profissionais mencionaram em suas entrevistas a questão da 

qualidade de vida para além do setor saúde, da autonomia e do empoderamento dos sujeitos, 

pouquíssimos conseguiram articular esses conceitos com alguma ação prática, o que nos levou 

a pensar que as discussões em promoção da saúde ainda encontram-se num nível 

extremamente básico e sem grandes articulações. Entretanto na roda de conversa, com a 

possibilidade de troca, as discussões apresentaram-se muito mais enriquecidas e 

fundamentadas com falas importantes sobre essas questões:  

 

“o próprio conselho local de saúde, né, o estímulo à comunidade pra que ela se organize e que tenha 

qualidade de vida também pode ser promoção de saúde” (chefe de seção – Equipe 1) 

 

“se nem tiver a estrutura física e nem o RH, mas se você tiver um grupo de pessoas dispostas a 

trabalhar como tem que trabalhar dentro de um PSF você consegue fazer muito mais do que se você 

tiver uma estrutura e o RH com pessoas não dispostas” (médica – Equipe 3) 

  

“você tem que ter uma moradia digna, primeiro, é ter dignidade de uma moradia, de ter condição de 

vida, e lá a pessoa não tem, então cadê a saúde pública” (enfermeira – Equipe 3) 

  

“eu acho que estamos no caminho, só que depende da vontade política” (chefe de seção – Equipe 2) 

  

“eu faço uma avaliação, principalmente na baixada santista, dessa forma, né, o SUS já foi muito 

desacreditado, hoje nós temos um avanço onde você vê que tem muitos planos de saúde que a pessoa 

não tá nem usando o plano de saúde, tá vindo pro SUS, então essa credibilidade a gente tá tendo 

graças ao trabalho que a gente tá desenvolvendo, então é sinal que a gente tá no caminho certo, falta 

respaldo político (?), ou da própria população que nem ela falou que não faz a cobrança (?), falta, 

mas nós estamos no caminho certo” (ACS – Equipe 2) 
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Interessante notar e salientar que na discussão com outros profissionais, com seus 

pares, o assunto se alargou e se aprofundou muito mais que nas entrevistas individuais, a fala 

de cada um ecoou no outro, eles se fortaleceram, se solidarizaram, se lamentaram e se 

reestruturaram juntos, houve um reconhecimento de si no outro, o DSC pôde auxiliar nesse 

processo já que aquelas falas eram de cada um que estava naquela sala no momento da roda 

de conversa e foi um disparador extremamente potente. 

Mesmo nesse encontro coletivo, a relação com o território mostrou-se fortalecida  

com ações específicas direcionadas a cada realidade e necessidade. Lembrando que as cidades 

são construídas pela diversidade, pela diferença, por múltiplas e contraditórias 

territorialidades, sendo importante salientar o olhar do lugar.  

...as pesquisas sociais contemporâneas precisam também compreender a 

simultaneidade das diferentes culturas e dos diferentes tempos num mesmo espaço, 

como algo real e que enriquece a humanidade. Isso significa compreender o global e 

o local, convivendo e sendo ao mesmo tempo, mutáveis e permanentes (Minayo, 

2010, p. 40). 

A equipe 1, que está no território dos Morros, atualmente é composta por 01 (um) 

médico, 01 (uma) enfermeira, 02 (dois) auxiliares/técnicos de enfermagem, 01 (um) oficial 

administrativo, 02 (dois) ACS, 01 (uma) ASB, 01 (um) cirurgião-dentista, 01 (uma) chefe de 

atividade administrativa e 01 (uma) chefe de seção. 

A população cadastrada e acompanhada pela equipe é de 1375 (mil trezentos e 

setenta e cinco) pessoas, de acordo com os dados do SIAB (Sistema de Informação da 

Atenção Básica de maio/2014). Os próprios profissionais da equipe se referem ao território 

como uma comunidade pequena e fechada, onde quase todos são parentes ou conhecidos de 

longa data, composta basicamente por imigrantes portugueses e migrantes nordestinos. 

Nas entrevistas eles referiam-se ao território como um lugar tranquilo, apesar do 

tráfico de drogas, que muito lembra uma cidade do interior, onde todos se conhecem. E 

ressaltaram também o aspecto positivo de trabalhar com um número reduzido de pessoas, já 

que isso facilita a formação de vínculos e as ações em saúde. Todos os entrevistados se 

referiram ao território como uma comunidade pequena e fechada, segura, porém sem 

envolvimento com questões que exijam um protagonismo maior, nem as investidas por parte 

da equipe de saúde da família no Conselho Local de Saúde surtiram resultados. A calmaria e 

mesmice, características da comunidade segundo Bauman (2003), mostram escancaradamente 

sua face, pois nas falas dos profissionais, os usuários não reclamam de nada, nem mesmo 

daquilo que eles (profissionais) gostariam que eles (usuários) reclamassem, como por 

exemplo espaço físico e estrutura da unidade.  
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Durante todo o processo, desde a ida inicial às reuniões de equipes para o convite 

às entrevistas até a roda de conversa, a Equipe 1 se mostrou muito integrada e articulada. 

Todos participaram de todos os momentos, nem por uma vez foi necessário realizar algum 

tipo de reagendamento de algo já combinado, eles ofereceram a unidade para a roda de 

conversa, trabalham muito bem em parcerias dentro da equipe, tem um conhecimento mais 

sistematizado das diretrizes da Saúde da Família, possuem ações e ideias em promoção da 

saúde bem articuladas com o território e com os princípios da promoção da saúde, investem 

no Conselho Local, realizam um grupo de alfabetização, planejam visitar todas as famílias 

para fazer uma classificação da vulnerabilidade enfim, é uma equipe bem articulada enquanto 

equipe.   

A equipe 2, que está inserida na área Continental de Santos, atualmente é 

composta por 01 (um) médico, 01 (uma) enfermeira, 02 (dois) auxiliares/técnicos de 

enfermagem, 03 (três) ACS, 01 (uma) chefe de atividade administrativa, 01 (uma) chefe de 

seção e 02 (dois) ajudantes gerais da PRODESAN (Progresso e Desenvolvimento de Santos), 

empresa terceirizada para os serviços de limpeza. A equipe é responsável pelo 

acompanhamento de 905 (novecentas e cinco) pessoas cadastradas (SIAB, maio/2014).  

Devido às grandes distâncias os profissionais entrevistados referiram dificuldades 

nas visitas domiciliares e na formação de grupos na unidade. Além disso, certa melancolia e 

insatisfação puderam ser observadas quando diziam que eram “esquecidos” por todos, pela 

gestão e até mesmo por outros colegas.  

Parece que a Equipe 2 compreende a situação do território e tenta algumas 

investidas práticas e modestas que surtem algum resultado como por exemplo, um 

levantamento com a realização dos exames de fezes que constatou grande número de 

verminose devido ao uso de água de poço sem tratamento, fazendo com que a equipe unisse 

esforços na orientação quanto ao uso adequado do hipoclorito e solicitação de aumento de 

cota no fornecimento de tal insumo, conforme relataram com grande orgulho na roda de 

conversa. Já que a equipe não tem como solicitar água encanada para toda a população da área 

continental por causa de desarticulação intersetorial, fez o que estava ao seu alcance.  

A equipe 3, formada por 01 (uma) médica, 01 (uma) enfermeira, 02 (dois) 

auxiliares/técnicos de enfermagem, 03 (três) ACS, 01 (uma) chefe de atividade administrativa 

e 01 (uma) chefe de seção, tem sob sua responsabilidade 1008 (mil e oito) pessoas de acordo 

com o SIAB de maio/2014, e está inserida na região dos cortiços no Centro Histórico da 

cidade. 
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A equipe de saúde da família atualmente encontra-se alojada em outro 

equipamento da saúde, o Centro de Saúde, que fica fora de seu território, em virtude de uma 

nova unidade estar em construção, pois a que existia anteriormente não abrigava de forma 

adequada uma equipe de saúde, tendo até mesmo várias salas sem janelas, apenas para citar 

um único exemplo da precariedade. Os profissionais referiram nas entrevistas que, apesar da 

grande dificuldade em lidar com a população local, gostam de estar naquele território e 

entendem que ali um serviço de saúde é fundamental, porém sofrem ao ver a condição social e 

econômica daquelas pessoas e a falta de investimentos do poder público. Não há praças ou 

parques para as crianças, há escassez de moradias consideradas dignas, a população muda 

muito de residência o que torna o acompanhamento mais difícil. 

A equipe atende uma população considerada extremamente vulnerável e muitas 

vezes, como relataram nas entrevistas, se veem sem estratégias de ação para tantos problemas.  

De acordo com os profissionais entrevistados, as pessoas desse lugar são esquecidas, o 

território sem grandes investimentos do poder público e seus moradores carentes de tudo, 

principalmente de informação, educação, orientação. São pouco protagonistas, sem grandes 

exigências, pois sem grandes expectativas.  

Durante a roda de conversa os profissionais relataram que muitas vezes se sentem 

“na mesma situação da população que atendem”, sem casa, sem apoio, sem ter para onde 

correr. O sentimento de frustração é grande ao se indignarem com uma população que nada 

reivindica, que não conhece seus direitos, que não se coloca e não se reconhece como sujeito 

de direitos, que qualquer coisa está bom. Para uma população com tantas questões sociais 

envolvidas, como colocam os profissionais entrevistados, uma secretaria só não dá conta, é 

necessário um trabalho verdadeiramente intersetorial, mas nas palavras de uma entrevistada, 

não conseguem nem um psicólogo ou um assistente social para realizar um atendimento a um 

usuário que necessita. A identificação da equipe com a população é enorme.  

A equipe 4, está na Zona Noroeste de Santos e existe desde 2006, mas somente 

em 2010 teve sua unidade física inaugurada, comportando as 04 (quatro) equipes que existem 

no bairro, lembrando que a Zona Noroeste comporta 06 (seis) Equipes de Saúde da Família. A 

equipe sorteada é responsável pelo acompanhamento de 3063 (três mil e sessenta e três) 

pessoas cadastradas no SIAB (maio/2014) e é composta por 01 (uma) médica, 01 (uma) 

enfermeira, 03 (três) auxiliares/técnicos de enfermagem, 06 (seis) ACS, 01 (uma) chefe de 

atividade administrativa e 01 (uma) chefe de seção. 

O índice de criminalidade do bairro é alto e nas entrevistas alguns profissionais 

referiram a frequência de assaltos a indivíduos que circulam pelas ruas, contando inclusive o 
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caso de uma ACS que, mesmo uniformizada em horário de trabalho, não escapou do roubo de 

seu celular.  

A insegurança é palavra fácil na boca dos entrevistados que vivenciam e 

testemunham acontecimentos diários com grande sentimento de medo. A população, como 

dizem, reivindica, pede, solicita de tal forma que, nas palavras de uma entrevistada, “dá até 

medo de dizer não”, “eles intimidam a gente”. Talvez essa intimidação aconteça de forma tão 

evidente e forte que os profissionais ao invés de estimularem e fortalecerem o vínculo com a 

população, aspecto que consideram importante, traçam formas de fazer exatamente o 

contrário, não favorecendo o estabelecimento de algo que colocam como tão importante.  

Só para ilustrar o fato com um exemplo concreto: quando algum usuário do 

serviço se dirige a esse para solicitar um “encaixe” com o médico por algum motivo, é 

primeiro avaliado pela enfermeira, que refere ser sua função “barrar os encaixes”, mas caso 

não tenha como isso ser realizado e o “encaixe” algo realmente necessário, o usuário é 

“encaixado” para atendimento com o médico de qualquer outra equipe que não seja a sua, 

como forma de castigo para ele aprender a não mais solicitar o “encaixe”.  

Desde o início do trabalho a chefe de seção da Equipe 4 mostrou-se pouco 

disponível para a realização das entrevistas, não participou da reunião de equipe em que 

estivemos presente para apresentação da proposta da pesquisa e convite aos profissionais, não 

quis agendar um dia para sua entrevista, mas também não se negou a participar, ou seja, 

utilizou-se de algumas artimanhas para escapar da entrevista sem dizer não.  No dia da roda 

de conversa, a Equipe 4 foi a única que não enviou nenhum representante, todos se 

ausentaram, fato significativo, que esteve, provavelmente, ligado à violência que sofreram na 

véspera, como comentado anteriormente. 

Há diferenças e semelhanças entre as equipes mostrando que cada uma encontra-

se num momento enquanto equipe. Há também posicionamentos, ideias e representações de 

profissionais em relação à promoção da saúde que oscilam de imunização à intersetorialidade, 

ou seja, que vão de um extremo a outro, passando por praticamente todos os princípios da 

promoção da saúde, alguns de forma mais elaborada outros com representações ainda em fase 

inicial, mas é importante destacar que, mesmo com grandes dificuldades, os princípios 

norteadores da promoção da saúde estão presentes nas representações dos profissionais, em 

maior ou menor escala. 

Em relação às duas grandes abordagens em PS percebemos uma coexistência de 

modelos e ideias. Os profissionais ora colocam a necessidade de mudança do comportamento 

dos indivíduos, ora percebem a abrangência da questão e ampliam a responsabilidade para as 
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políticas públicas. Entretanto as ações estão quase que em sua totalidade baseadas nas 

condutas de orientação que visam uma mudança de comportamento individual. 

Na roda de conversa podemos perceber claramente a presença de ideias amplas e 

abrangentes em relação à promoção da saúde, entretanto com as ações ainda limitadas, talvez 

por falta de apoio o que gera insegurança nos profissionais, talvez por cobranças demasiadas 

em questões quantitativas. O fato é que nos diálogos livremente apresentados na roda, a teoria 

viva dos profissionais se apresentou de forma clara e transparente.  

Como não há uma hegemonia no conceito holístico de saúde, os serviços de saúde 

ainda estão investindo quase que somente no controle das doenças. A organização 

burocrática destes serviços e a estrutura piramidal que os sustenta não colabora para 

que a proposta democrática do Sistema Único de Saúde e da Promoção da Saúde se 

viabilize. A intersetorialidade e a integralidade das ações também têm muitos 

obstáculos a serem ultrapassados quanto à estrutura (BYDLOWSKI, WESTPHAL 

& PEREIRA, 2004, p. 20).  

 

No cotidiano da Estratégia da Saúde da Família, assim como em qualquer outro 

serviço do SUS, há cobranças burocráticas que envolvem aspectos quantitativos das ações 

realizadas. Nesse sentido a promoção da saúde acaba ficando sempre em um segundo plano já 

que, muitas das suas ações, envolvem aspectos extremamente qualitativos e que, portanto, não 

entram no faturamento oficial do equipamento de saúde. Claro que há outros inúmeros ganhos 

com as ações em promoção da saúde, mas a cobrança de níveis hierárquicos superiores vem 

direcionada a aspectos quantificáveis das ações dos profissionais, sendo isso, mais um 

dificultador para realização de ações em promoção da saúde pela já reduzida equipe da 

Estratégia da Saúde da Família, que acaba sendo forçada a priorizar outras ações. 

 

“na minha opinião é extremamente difícil, um desafio enorme, porque são coisas simples mas que 

muitas vezes a gente não tem nem tempo de fazer, porque a gente tá ocupado na assistência, tá 

ocupado mais na prevenção, mais no tratamento, na reabilitação, e você não tem muito tempo pra 

discutir esse tipo de questão” (dentista – Equipe 1) 

 

 

De acordo Heidmann et al (2006), o maior desafio da PS é a mudança de cenário, 

principalmente em nosso contexto latino americano, onde ainda prevalece uma enorme 

desigualdade  social com deterioração das condições de vida da maioria das pessoas, os 

serviços se veem atolados em demandas onde as doenças já estão instaladas, sendo necessário 

o investimento nas políticas públicas mais abrangentes e na intersetorialidade visando uma 

melhora na condição geral de vida da população.  

Na realidade é importante compreender que a promoção à saúde constitui-se num 

modo de ver a saúde e a doença, e sua abordagem pode trazer contribuições 

relevantes que ajudam a romper com a hegemonia do modelo biomédico. É 

necessário intensificar as ações das estratégias de promoção no cotidiano dos 
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serviços de saúde, promover a autonomia das pessoas, indivíduos e profissionais, 

para que em conjunto possam compreender a saúde como resultante das condições 

de vida e propiciar um desenvolvimento social mais equitativo (HEIDMANN et al, 

2006, p. 356). 

 

Apesar do SUS ter sido pensado a partir de um conceito ampliado de saúde, o que 

observamos hoje é que ele ainda opera com o conceito de saúde baseado na ausência de 

doença, tendo grande dificuldade no amplo desenvolvimento de ações que verdadeiramente 

considerem os fatores sociais, econômicos e ambientais que afetam os determinantes sociais, 

econômicos, culturais e políticos que interferem diretamente nas condições de vida e de saúde 

da população (BYDLOWSKI, WESTPHAL & PEREIRA, 2004, p.14). 

É importante destacar a necessidade de construção de políticas públicas que 

verdadeiramente contemplem as amplas questões de saúde e não sejam  

“construídas de modo reducionista, transformando problemas sanitários complexos 

em desvios de conduta individuais, deslocando-se do tema do corpo social para o 

corpo biológico ou físico, quanto à responsabilidade da produção de respostas 

efetivas do nível do Estado para o próprio indivíduo” (HEIDMANN et al, 2006, p. 

356). 

 

O papel dos profissionais no contexto da PS é fundamental, já que estão em lugar 

privilegiado para promover o diálogo com a comunidade no sentido de resgatar e valorizar 

sua cultura. Para tal, devem conhecer a realidade local onde estão inseridos profissionalmente 

e atuarem no sentido de buscar ações intersetoriais que auxiliem na melhora da qualidade de 

vida da população e invista na autonomia individual e coletiva.  

Durante a roda de conversa praticamente todos os participantes ressaltaram a 

importância das parecerias que se estabelecem dentro da equipe e o perfil do profissional 

como um importante ponto para a organização do trabalho e das atividades na Estratégia da 

Saúde da Família. Segundo os próprios entrevistados, se o profissional não tem um perfil 

adequado o trabalho não anda. Quando questionados sobre qual seria esse perfil, colocaram a 

questão da disponibilidade para o trabalho em equipe, da compreensão das diretrizes da ESF, 

da preocupação e responsabilização com a saúde do território onde estão inseridos e da troca 

horizontalizada, tanto entre os próprios profissionais que compõem a equipe quanto destes 

com a população.  

Em relação às diretrizes da ESF podemos perceber e os próprios entrevistados 

verbalizaram que quando um profissional tem uma formação específica para a saúde da 

família, seja com especializações ou mesmo na graduação (o que é mais difícil de acontecer), 

isso faz muita diferença. Os profissionais que tiveram a oportunidade de cursar tais 

especializações colocaram verbalmente nas entrevistas que muita coisa mudou depois disso, 

que a compreensão foi ampliada tanto das diretrizes, dos objetivos quanto das possibilidades 
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de ações dentro do território. Sendo assim, podemos considerar que a formação faz diferença 

sim na atuação dos profissionais da ESF, não que seja uma garantia ou um determinante 

único, mas se apresenta como um facilitador. 

Notamos, entretanto que mesmo dentre aqueles que possuem algum tipo de 

formação específica para a Saúde da Família, as questões relacionadas às diferenças e 

aproximações entre PS e prevenção de doenças ainda são complicadas e nada evidentes. 

Como já destacamos anteriormente, há grande confusão entre esses termos e muita 

dificuldade em estabelecer ações que considerem tais diferenciações.  

De forma geral, este estudo pode nos proporcionar uma reflexão sobre a forma 

como as ações em PS se estabelecem no cotidiano das equipes da Saúde da Família. 

Encontramos RS que coexistem, uma fortemente ancorada no modelo biomédico e outra que 

começa a circular, ancorada no modelo integral. As ações em PS são organizadas 

principalmente a partir dessas RS, com objetivações no território, onde o vínculo exerce papel 

fundamental, e na equipe, com questões sobre o perfil dos profissionais, os relacionamentos, a 

compreensão das diretrizes e as cobranças da gestão perpassando o dia a dia desses 

profissionais.  As discussões aqui propostas não se esgotam, ao contrário, se ampliam e se 

entrelaçam possibilitando trocas entre estudiosos do tema e trabalhadores da área, visando 

uma real transformação de modelo na Atenção Básica.  
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6. CONSIDERAÇÕES  

 

Os incentivos e investimentos dos grandes gestores públicos assim também como 

de estudiosos da área da Saúde Coletiva, tentam deflagrar um novo modelo de saúde e 

consequentemente de cuidado, trazendo a concepção e as ações em PS como questões 

inovadoras e capazes de gera transformações. Sendo assim, resolvemos nos debruçar sobre 

esse tema para podermos entender se elas são realmente capazes de tais transformações.  

Podemos considerar que neste estudo houve uma complementariedade dos 

instrumentos utilizados, entrevistas e roda de conversa. Um pode enriquecer o outro e com a 

utilização de ambos a questão metodológica atingiu uma abrangência maior, sendo possível 

considerar a roda de conversa como uma intervenção inicial, até mesmo por ser capaz de 

proporcionar trocas e discussões aos profissionais que não são comuns e rotineiras no 

ambiente de trabalho, e servindo de referência para o produto final (apêndice 02).  

Vários sujeitos participantes da pesquisa nem se conheciam, apesar de serem 

trabalhadores do mesmo departamento dentro da Secretaria Municipal de Saúde de Santos, e 

assim também como desconheciam as realidades dos demais territórios.  

Esperamos que esse encontro tenha sido a potência que faltava de um facilitador 

na construção de novas RS em promoção da saúde, já que estas surgem a partir das trocas, dos 

saberes compartilhados, das vivências conjuntas. 

Ao mesmo tempo que os profissionais de saúde participantes desse estudo 

trouxeram aspectos sobre a promoção da saúde extremamente pertinentes ao contexto atual 

dessas práticas, inclusive com questões importantes sobre intersetorialidade, participação 

popular e condição de vida, ainda demonstraram um questionamento raso quanto à 

autonomia, culpabilização do indivíduo, estilo de vida e exposição ao risco. Talvez justamente 

por essas questões estarem diretamente relacionadas ao tipo de sistema econômico e social no 

qual estamos todos inseridos, o que dificulta um questionamento mais amplo, abrangente, 

contextualizado e crítico. 

As ações em promoção da saúde se pautam em conceitos abrangentes de saúde, 

qualidade de vida, empoderamento, autonomia, intersetorialidade, coletividade e comunidade, 

então, uma pergunta fundamental cabe nessa contextualização: como fazer promoção da 

saúde num sistema capitalista onde justamente aspectos totalmente contrários a estes são 

valorizados? Onde a questão da individualização é essencial, inclusive com a culpabilização 
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do indivíduo por todos os acontecimentos em sua vida, onde o coletivo e a articulação entre as 

pessoas é pouco favorecida, onde a competição e não a cooperação é incentivada. 

Talvez essa resposta seja tão difícil e complexa quanto a tentativa de escapar 

desse sistema que engole os sujeitos e transforma-os em máquinas de consumo. Talvez as 

ações das equipes de saúde da família não consigam ir além porque esbarram em coisas 

extremamente maiores que seus dedicados profissionais possam dar conta. Talvez por isso 

mencionem tanto a gestão, talvez enxerguem na gestão alguém capaz de enfrentar algo que 

eles não conseguem, o desejo de transpor é materializado na gestão, mas talvez esta também 

não tenha como dar conta do sistema perverso em que vivemos, onde o emaranhado de 

interesses pessoais se sobrepõe ao favorecimento das coletividades, sendo assim, resta aos 

profissionais da saúde da família, pequenas e modestas ações, possíveis, como eles mesmos 

colocam, dentro de um território inserido em algo maior, perturbador e na realidade pouco 

possibilitador de transformações. 

São questões importantes, mas sutis que permeiam as ideias e falas dos 

profissionais, misturam-se posicionamentos progressistas e conservadores, não havendo uma 

posição única, mas uma coexistência de RS, gerando a instabilidade característica do 

momento de mudança.  

De acordo com Czeresnia (2009), em promoção da saúde, um eixo básico é o 

fortalecimento da autonomia dos sujeitos e coletivos, entretanto deve-se atentar para a forma 

como esse conceito pode ser entendido e considerado, numa perspectiva conservadora temos 

uma visão de autonomia quase que sinônimo de culpa, com pouca influência do Estado na 

condição de saúde dos indivíduos e responsabilização destes quanto à adoção de hábitos 

saudáveis e pouca exposição aos fatores de risco, enquanto que a perspectiva progressista 

considera os fatores sociais e culturais como determinantes de saúde, onde o papel do Estado 

é fundamental para oferecer condições de vida melhores às populações e articulação 

intersetorial para uma efetiva promoção da saúde. 

A partir de investimentos concretos em políticas públicas mais abrangentes que 

resultem em mudanças consistentes no cenário socioeconômico, é que será possível o nível de 

autonomia, de escolha dos sujeitos se tornar verdadeiro. 

Nas falas dos sujeitos desta pesquisa podemos observar a presença destes dois 

aspectos, algumas vezes bem misturados nos discursos, ora ressaltando um aspecto da 

autonomia, ora ressaltando outro, e outras vezes com posicionamentos mais claros e objetivos 

em relação à ideia de autonomia. Não havendo uma direção única, talvez justamente porque 

essas duas correntes ou perspectivas em promoção da saúde também não estejam assim tão 
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definidas, ou não sejam tão discutidas nos ambientes do dia a dia do trabalho. Os profissionais 

falam disso quase que instintivamente, sem articulações teóricas mas com grande vivência 

destas situações, inquietações e angústias nas rotinas do trabalho trazendo uma teoria viva. A 

organização dos processos de trabalho não é muito fácil quando temos confusões antigas 

estabelecidas.  

Sendo assim, há grande dificuldade dos profissionais em se posicionarem somente 

de um lado, o que observamos são RS construídas a partir e de acordo com ambas 

perspectivas.  

A importante contribuição de Castiel (2007) nos traz o conceito do atual e pior 

tipo de controle: o controle moral. A culpabilização pela possibilidade de adoecer e não 

somente pelo adoecimento em si. Sendo essa também uma perigosa ideia que circula entre os 

profissionais de saúde, a questão do risco ao qual o indivíduo se expõe, ao estilo de vida que 

escolhe, como se essa escolha fosse livre de qualquer condição imposta pelo sistema 

econômico e social, como se o estilo de vida fosse uma simples opção do indivíduo e, 

portanto, única responsabilidade dele as consequências que virão.  

É importante ressaltar que estilo de vida não pode ser considerado como opção de 

vida, estilo de vida não é escolha e sim imposição, imposição de um sistema que privilegia 

poucos e massifica muitos. Nesse sentido a desculpabilização do sujeito se faz urgente, uma 

vez que o sistema não oferece tantas possibilidades assim para as escolhas serem verdadeiras. 

Essa compreensão ainda é difícil para os profissionais de saúde, visto que esses também são 

membros da sociedade e não seres a parte dela, e numa sociedade capitalista, o individualismo 

é cada vez mais cultuado, dificultando a visão do todo, do contexto social, histórico e da 

responsabilidade do Estado. 

Quando por exemplo, falam dos cortiços, os profissionais trazem uma indignação 

visível com a falta de cuidado político para com as pessoas que ali residem, mas trazem 

também uma verbalizada culpabilização dessas mesmas pessoas por assumirem uma posição 

tão apática, tão pouco participativa e pouco reivindicadora, até mesmo sem interesse em sua 

própria condição de vida. 

Entretanto, essa mescla de ideias, sentimentos e representações não paralisa os 

profissionais, ao contrário, eles estão sempre em busca de ações condizentes com as 

necessidades e demandas de seus territórios, o que reverte em práticas enriquecedoras.  

As RS obtidas aqui em relação ao conceito de PS por parte dos profissionais que 

trabalham na ESF no município de Santos, Estado de São Paulo, foram muito semelhantes às 

que foram obtidas por Gazzinelli et al. (2013), em relação às representações sociais de 



74 
 

educação em saúde compartilhado pelos profissionais que trabalham na ESF em Minas 

Gerais. Os entrevistados de Gazzinelli et al. (2013) representaram o PSF como uma proposta 

que trouxe contribuições positivas, no entanto, sublinharam a ausência da integralidade e da 

intersetorialidade, assim como assinalaram a dificuldade na organização do sistema de 

referência e contrarreferência para a garantia das ações com resolutividade. Os autores 

concluem que essas representações sociais estão ancoradas nos pressupostos do sanitarismo e 

do modelo assistencial, sustentando práticas educativas em saúde de natureza disciplinar, que 

continuam objetivando a prevenção da doença por meio da transmissão de informações 

relativas à higiene e aos hábitos saudáveis. A educação em saúde representada sob esse 

aspecto permanece como uma prática social que deve ser realizada por profissionais que 

detêm o conhecimento científico, pressupondo a aceitação social da ciência médica como 

fonte legítima da verdade e definidora dos modos de vida e comportamentos que podem ser 

considerados corretos para que os indivíduos se tornem saudáveis, em detrimento do contexto 

de vida e do “saber popular”, que é desvalorizado ou mesmo ignorado.  

No caso da nossa pesquisa a representação de PS que ainda predomina é também, 

ancorada nas rotinas disciplinares do modelo biomédico e da lógica do biopoder, porém já 

existem representações alternativas que começam a circular, elaboradas a partir das práticas 

de alguns profissionais que colocam a promoção em uma perspectiva mais ampla, mais 

condizente com a vocação da ESF, tal como ela foi concebida pelas diretrizes do Ministério 

da Saúde. A lógica dos atendimentos, atos e cuidados prestados por cada profissional 

separadamente, pode ser superada quando existe uma equipe mobilizada no sentido da 

articulação de suas ações, nem que seja na distribuição das tarefas. Os grupos em que se 

consegue criar vínculo com os usuários e não somente passar prescrições, as reuniões de 

equipe em que se pode discutir casos e não somente cumprir protocolos parecem ser 

dispositivos que facilitam as experiências bem sucedidas de trocas interdisciplinares. Algumas 

experiências diferenciadas por serem mais criativas surgiram em função da capacidade da 

equipe de mobilizar as habilidades e competências dos seus profissionais de modo que eles 

potencializem sua capacidade individual colocando-a a serviço do coletivo e recebendo em 

troca a possibilidade de realizar um trabalho melhor e mais gratificante. Nos territórios em 

que alguns profissionais conseguem agir conjuntamente para poder oferecer a melhor resposta 

às demandas específicas dos usuários que o ocupam, as falas e representações expressas pelos 

profissionais parecem indicar um sentimento de maior identificação com o trabalho, que leva 

a um maior investimento dos profissionais, no sentido de projetar estratégias de sucesso e de 



75 
 

continuar à busca de experiências mais completas e abrangentes, que os leva ao 

aprimoramento de seu trabalho.  

O conteúdo das RS analisados neste estudo aponta para a necessidade de se 

repensar as práticas em promoção da saúde, pois estas ainda encontram-se ancoradas em 

modelos considerados não mais eficientes para os objetivos atuais.  

A visão do sujeito pelo modelo biomédico e a consideração de ações em educação 

em saúde com práticas diretivas e hierarquizadas não atendem as prerrogativas atuais em 

promoção da saúde que enfatizam a autonomia, a qualidade de vida e o empoderamento dos 

sujeitos como pontos essenciais. 

Segundo Bagrichevsky et al (p. 1701, 2010), discursos reducionistas, que não 

consideram as numerosas particularidades do ser humano contemporâneo, podem ser grandes 

geradores de angústias, ansiedade e sofrimento, sendo assim as ações em promoção da saúde 

não podem perder de vista as subjetividades, o contexto social e o território onde aquela 

determinada coletividade está inserida.  

Desta forma, compartilhamos da ideia de Leite & Veloso (2009) que ressalta que 

o avanço qualitativo da ESF será possível a partir de avaliações e discussões mais apropriadas 

desse cotidiano, com identificação de problemas e discussão de conceitos, no intuito de 

instrumentalizar as mudanças necessárias à implementação do modelo almejado. 

Se faz necessário um extremo cuidado no desenvolvimento das práticas em 

promoção da saúde para que estas não se tornem meras repetidoras da lógica da 

medicalização que se infiltra cada vez mais nas ações em saúde.  

Esse estudo trouxe muitas perspectivas para considerações em relação à promoção 

da saúde, abriu-nos horizontes sobre o tema em questão além de deixar também muitas 

indagações para construções futuras, mostrou que muito tem se feito em promoção da saúde, 

mas que ainda há muito por se fazer, discutir, contextualizar, refazer, reinventar. 
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ANEXO 06 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

O presente estudo intitulado “AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA PROMOÇÃO DA 

SAÚDE E SUAS ARTICULAÇÕES COM AS PRÁTICAS PROFISSIONAIS NA 

ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA” tem por finalidade investigar a ideia que os 

profissionais que atuam na Estratégia da Saúde da Família no município de Santos têm sobre 

Promoção da Saúde.  

Você, enquanto profissional que atua na Estratégia da Saúde da Família, está sendo convidado 

a participar. Ressaltamos que a participação é voluntária e você não é obrigado(a) a aceitar 

este convite, caso concorde em participar deste estudo, ainda assim terá o direito de retirar o 

consentimento da pesquisa a qualquer momento, sem que isto lhe cause qualquer prejuízo. 

Você poderá fazer qualquer pergunta de esclarecimento acerca do estudo e da sua participação 

nele, e se tiver alguma dúvida, a mesma será esclarecida.   

Os dados referentes à pesquisa serão gravados, posteriormente transcritos e analisados, porém 

o anonimato será preservado e seu nome ou qualquer outro dado que o(a) identifique não será 

revelado, nem mesmo na fase de conclusão e divulgação deste estudo. Todos os dados do 

estudo serão guardados em local seguro.  Este estudo não oferece riscos nem benefícios, 

despesas nem compensações financeiras diretas ao participante. Se existir qualquer despesa 

adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa.  

Você participará de entrevista semiestruturada lembrando que as respostas são voluntárias e 

não obrigatórias. Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso à profissional responsável 

pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. A principal investigadora é a 

mestranda CHRISTIANE ALVES ABDALA que pode ser encontrada no endereço: Rua 03 

casas 01 e 02 Morro Vila Progresso - Santos (SP) CEP: 11008-000  Tel: (13) 3258.7301 / (13) 

9201.0012. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UNIFESP – Rua Botucatu, 572 – 1º 

andar – cj 14, Tel.: (11) 5571-1062, Fax: (11) 5539-7162 – E-mail: cepunifesp@epm.br. 

Acrescentamos que, após a conclusão dessa primeira fase da pesquisa, comprometemo-nos a 

oferecer uma devolutiva aos participantes, através da realização de grupos focais, 

devidamente agendados e acordados com os sujeitos envolvidos, divulgar os resultados, assim 

como apresentá-los em seminários, congressos e eventos afins e reafirmamos que o seu 

anonimato será preservado.  

Declaro ter sido suficientemente esclarecido a respeito das informações que li descrevendo a 

pesquisa intitulada “AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA PROMOÇÃO DA SAÚDE E 

SUAS ARTICULAÇÕES COM AS PRÁTICAS PROFISSIONAIS NA ESTRATÉGIA DA 

SAÚDE DA FAMÍLIA” e ter concordado voluntariamente em participar. 

 

 

____________________________________________________ Data: ____/____/____ 

Assinatura do voluntário. 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste profissional para a participação neste estudo. 

 

 

_____________________________________________________Data:____/____/____ 

Assinatura da pesquisadora responsável 

 

 

                                       

mailto:cepunifesp@epm.br
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ANEXO 07 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

O presente estudo intitulado “AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA PROMOÇÃO DA 

SAÚDE E SUAS ARTICULAÇÕES COM AS PRÁTICAS PROFISSIONAIS NA 

ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA” tem por finalidade investigar a ideia que os 

profissionais que atuam na Estratégia da Saúde da Família no município de Santos têm sobre 

Promoção da Saúde.  

Você, enquanto profissional que atua na Estratégia da Saúde da Família, está sendo convidado 

a participar. Ressaltamos que a participação é voluntária e você não é obrigado(a) a aceitar 

este convite, caso concorde em participar deste estudo, ainda assim terá o direito de retirar o 

consentimento da pesquisa a qualquer momento, sem que isto lhe cause qualquer prejuízo. 

Você poderá fazer qualquer pergunta de esclarecimento acerca do estudo e da sua participação 

nele, e se tiver alguma dúvida, a mesma será esclarecida.   

Os dados referentes à pesquisa serão gravados, posteriormente transcritos e analisados, porém 

o anonimato será preservado e seu nome ou qualquer outro dado que o(a) identifique não será 

revelado, nem mesmo na fase de conclusão e divulgação deste estudo. Todos os dados do 

estudo serão guardados em local seguro.  Este estudo não oferece riscos nem benefícios, 

despesas nem compensações financeiras diretas ao participante. Se existir qualquer despesa 

adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa.  

Você participará de uma roda de conversa com os demais sujeitos da pesquisa, de forma 

voluntária e não obrigatória. Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso à profissional 

responsável pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. A principal investigadora 

é a mestranda CHRISTIANE ALVES ABDALA que pode ser encontrada no endereço: Rua 

03 casas 01 e 02 Morro Vila Progresso - Santos (SP) CEP: 11008-000  Tel: (13) 3258.7301 / 

(13) 99201.0012. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, 

entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UNIFESP – Rua Botucatu, 

572 – 1º andar – cj 14, Tel.: (11) 5571-1062, Fax: (11) 5539-7162 – E-mail: 

cepunifesp@epm.br. 

Acrescentamos que, após a conclusão dessa primeira fase da pesquisa, comprometemo-nos a 

oferecer uma devolutiva aos participantes para divulgar os resultados, assim como apresentá-

los em seminários, congressos e eventos afins e reafirmamos que o seu anonimato será 

preservado.  

Declaro ter sido suficientemente esclarecido a respeito das informações que li descrevendo a 

pesquisa intitulada “AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA PROMOÇÃO DA SAÚDE E 

SUAS ARTICULAÇÕES COM AS PRÁTICAS PROFISSIONAIS NA ESTRATÉGIA DA 

SAÚDE DA FAMÍLIA” e ter concordado voluntariamente em participar. 

 

 

____________________________________________________ Data: ____/____/____ 

Assinatura do voluntário. 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste profissional para a participação neste estudo. 

 

 

_____________________________________________________Data:____/____/____ 

Assinatura da pesquisadora responsável 
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ANEXO 08 
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ANEXO 09 
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90 
 

APÊNDICE 01  

ROTEIRO PARA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

1- Em poucas palavras fale como foi sua formação e o que dela você traz para a sua 

prática atual. 

2- Conte um pouco sobre a sua experiência profissional e o que dessa experiência você 

traz para a sua prática atual 

3- Como você veio trabalhar na Estratégia da Saúde da Família? 

4- Qual a sua avaliação sobre a Estratégia da Saúde da Família? 

5- Pra você o que diferencia a Estratégia da Saúde da Família da unidade básica  de 

saúde? 

6- Em relação ao seu trabalho especificamente, as suas atividades cotidianas, qual a 

diferença entre ESF e UBS? 

7- Muito se tem falado sobre Promoção da Saúde, mas afinal o que é Promoção da 

Saúde? 

8- Quais ações você desenvolve que considera de Promoção da Saúde?  

9- Quais ações a equipe, da qual você faz parte, desenvolve que você considera como de 

Promoção da Saúde?  

10- Como você vê os usuários desta Unidade de Saúde da Família?  

11- Como você imagina que os usuários veem os profissionais desta Equipe de Saúde da 

Família? 

12- O que você acha de trabalhar nesse território, nesse bairro? 

13- Quais são as maiores dificuldades que você encontra no seu trabalho? E quais são as 

facilidades? 

14- Quem você gostaria que reconhecesse seu desempenho profissional? 

De que forma? 
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APÊNDICE 02 
 

PRODUTO FINAL 

 

O mestrado profissional em Ensino em Ciências da Saúde da Universidade 

Federal de São Paulo – UNIFESP campus Baixada Santista, tem como proposta ao término de 

todo o processo que aluno mestrando seja capaz de, além de apresentar a dissertação 

construída com os processos e achados da pesquisa desenvolvida, elabore um produto final 

tendo o tema da pesquisa como base e direcionado ao universo do serviço pesquisado.  

Nosso objetivo nesse estudo foi conhecer e analisar as RS que os profissionais que 

atuam na ESF no município de Santos compartilham sobre promoção da saúde, visando 

compreender como a organização das ações em torno da PS se estruturam, já que as RS são 

instrumentalizadoras das práticas. 

Tivemos como achado principal a confirmação da coexistência de duas RS; uma 

fortemente ancorada no modelo biomédico e norteadora da maioria das práticas desenvolvidas 

pelos profissionais em relação à PS, e outra ancorada no modelo integral, que começa a 

circular, sendo pouco compartilhada, mas já com algumas ações concretas.  

Há grandes dificuldades numa mudança de modelo, as transformações não 

acontecem de um dia para o outro, o processo é lento e gradual. Os desafios são constantes e a 

ancoragem mais fortemente estabelecida sempre aparece, mesmo numa objetivação 

considerada inovadora. O que queremos demonstrar com isso é que, mesmo práticas 

consideradas inovadoras como as da PS, podem se tornar meras repetidoras dos modelos 

passados, não por desinteresse ou despreparo dos profissionais, mas por todo o contexto 

sócio-histórico que não facilita tal transformação. Sendo assim, o que podemos fazer dentro 

de nossos limites, é justamente uma tentativa de fortalecimento desses profissionais para que 

sejam agentes transformadores de práticas a partir da mudança de visão de homem. Somente 

enxergando o homem como ser autônomo que é, e como mestre e aprendiz ao mesmo tempo, 

é que a PS pode verdadeiramente se estabelecer.  

... as pessoas e os grupos criam representações no decurso da comunicação e da 

cooperação. Representações, obviamente não são criadas por um indivíduo 

isoladamente. Uma vez criadas, elas adquirem uma vida própria, circulam, se 

encontram, se atraem e se repelem e dão oportunidade ao nascimento de novas 

representações enquanto velhas representações morrem. (MOSCOVICI, 2011, p. 

41). 

 

Considerando  
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 que o modelo biomédico é concebido como ineficaz para responder às 

necessidades atuais em saúde;  

 que as RS se constituem e se atualizam na troca estabelecida entre os 

sujeitos onde é possível novas objetivações e novas ancoragens;  

 que os profissionais contam com espaços reduzidos ou inexistentes para 

trocas concretas de experiências, ideias e questionamentos sobre o tema 

PS;  

 que a avaliação foi extremamente positiva da roda de conversa realizada 

com os sujeitos dessa pesquisa 

Propomos neste produto final a difusão da metodologia da roda de conversa 

envolvendo mais profissionais nessa discussão. 

Para tal o processo desenvolver-se-á em quatro etapas: 

1) Iniciaremos propondo uma roda de conversa em cada equipe que participou 

deste tudo, mas estendendo a participação aos profissionais que não foram sorteados para a 

entrevista individual; 

2) Posteriormente realizaremos as rodas com as equipes que não participaram 

deste estudo; 

3) Em seguida implementaremos as rodas mesclando as equipes e os territórios 

para as discussões e; 

4) Finalmente ampliaremos a proposta da roda de conversa para a participação de 

outros profissionais da Secretaria de Saúde de Santos, como por exemplo, coordenadores, 

apoiadores, chefes dos departamentos etc.  

Nosso objetivo com essa proposta é garantir um momento de reflexão e troca 

entre os profissionais sobre o tema da promoção da saúde e  principalmente o fortalecimento 

desses profissionais com seus pares.  

Assim, o sucesso da Promoção da Saúde depende também de uma transformação 

dos indivíduos técnicos, com grande relevância para os da saúde, o que implica em 

mudanças estruturais, que permeiam a área do ensino e se estendem até a vida 

profissional, com a educação continuada dos que já estão inseridos nela 

(BYDLOWSKI, WESTPHAL & PEREIRA, 2004, p. 22). 

 

A proposta será desenvolvida pela pesquisadora que se utilizará de instrumentos 

para disparar as conversas, como trechos da Carta de Ottawa, de textos de autores 

considerados relevantes no meio, da Política Nacional de Promoção da Saúde, de casos 

vivenciados no dia a dia dos serviços de saúde e dos DSC construídos com as falas dos 

profissionais entrevistados nesta pesquisa.  
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Será necessário, além da pesquisadora, outro elemento para auxiliar nos processos 

da roda de conversa, com gravação e anotações gerais, que poderá ser um estagiário do curso 

de Psicologia. 

A proposta será apresentada a Chefe do Departamento da Atenção Básica à Saúde 

da Secretaria Municipal de Saúde de Santos e terá como suporte a apresentação dos achados 

deste trabalho.  

As rodas de conversa poderão acontecer nas reuniões de equipe, evitando assim 

transtornos às rotinas dos profissionais. As rodas que envolverem mais de uma equipe serão 

desenvolvidas em lugares e horários acordados entre pesquisadora e equipes.  

De acordo com Bydlowski, Westphal & Pereira (2004), é extremamente 

necessário que a forma de pensar da população sofra uma transformação, principalmente a 

dos técnicos de saúde, para assim ser possível uma verdadeira mudança no modelo de 

assistência à saúde.  

 


