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RESUMO 
 
 
Este estudo objetivou analisar o processo e as condições de trabalho na Estratégia 
de Saúde da Família (ESF), do município do Recife. O trabalho na Saúde da Família 
deverá ser desenvolvido por uma equipe multiprofissional - formada por um médico, 
uma enfermeira, um auxiliar ou técnico de enfermagem, um dentista, um auxiliar de 
saúde bucal e/ou um técnico em saúde bucal -, de forma interdisciplinar, em um 
território delimitado com população adstrita. O marco teórico-metodológico 
possibilitou, através de uma abordagem qualitativa, evidenciar que o processo de 
trabalho na Saúde da Família é pautado numa lógica altamente prescritiva que 
caracteriza, de forma geral, o trabalho assalariado no capitalismo. A partir da 
observação e das entrevistas realizadas com os profissionais da Saúde da Família 
depreende-se que não atuam em equipe; se conformam em um grupo de trabalho, 
cuja operacionalização das ações/atividades ocorre, predominantemente, de forma 
individualizada, por categoria profissional. Este estudo evidenciou outros elementos 
importantes, como: a polivalência com autonomia relativa na atuação dos 
trabalhadores; a reduzida mobilidade para se organizarem coletivamente, dificultada 
pela falta de tempo, que advêm da responsabilização pelo atendimento a uma 
população de mais ou menos 4.000 pessoas, e ainda comprometida pela dedicação 
a múltiplos vínculos e a multi-empregos; os salários são baixos e diferentes para 
profissionais do mesmo nível de formação, mesma carga horária, porém, de 
diferentes categorias que compartilham o mesmo grau de responsabilidade, etc. 
Consideramos que a complexa dinâmica do trabalho na Estratégia de Saúde da 
Família, inserida no contexto das transformações contemporâneas no mundo do 
trabalho, se caracteriza, principalmente através da manipulação (e captura) da 
subjetividade do trabalhador que promove alterações na forma de ser e de agir dos 
trabalhadores; pela intensificação da exploração da força de trabalho. 
 
 
Palavras chave: Trabalhadores de Saúde da Família; Processo de trabalho; 
Condições de Trabalho. 

 
  



 

 

ABSTRACT 
 
 

This study aims to analyze the process and work conditions of the Family Unit Health 
Program (ESF) strategy in the city of Recife. The work on Family Unit Health should 
be done by a multi-professional work team – composed by a physician, a nurse, a 
nursery technician, a dentist, a mouth health auxiliary and/or a mouth health 
technician – in a multi-subject way, into a delimitated territory for restrict population. 
The theory and methodological background allowed, through a qualitative approach, 
appearance of evidences that the labor process in Family Unit Health Program is 
ruled by highly prescriptive rationale, which is characteristic, in a general way, of the 
wage-earned work of the capitalism. Whereof observations and interviews 
accomplished with Family Unit Health Program professionals it is a conclusion that 
they do not work as part of a team; they conform to work group, which action 
operation happens, primarily, in a individualized way, separated by professional 
category. This study presented evidences of other important issues, as: the 
polyvalent with relative autonomy of the workers; the reduced mobility of the 
professional in organize themselves collectively; that scenario is worst considering 
the lack of time of the professionals, which is consequence of the responsibility in 
attend around 4.000 population and, yet, commitment by multiple labors contracts; 
the salaries are low and there are differences between professional in the same level 
of graduation, same hour load, however, are part of different category which share 
the same level of responsibility, etc. We consider that the complex dynamic of the 
work in Family Unit Health Program into a context of contemporary transformation of 
the labor world is characterized, specially, by the manipulation (and capture) of the 
subjectivity of the worker which promotes changes in their way of action by the 
intensity of the exploration of the labor force. 
 
 
Key Worlds: Professional from Family Unit Health Program; Work process; labor 
conditions. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
A minha trajetória profissional teve início em 1985, um mês após colar grau 

nos Curso de Enfermagem, ao ingressar na Secretaria Estadual de Saúde – 

SES/PE, no Hospital Regional de Arcoverde, ocupando o cargo/função de 

enfermeira-chefe, onde desenvolvi atividades que me colocaram frente a frente com 

a complexidade do trabalho em saúde, mais especificamente o trabalho 

desenvolvido por trabalhadores de nível médio e elementar em enfermagem na 

atenção ambulatorial e de internação. Desde então, passei a exercer funções 

gerenciais em serviços públicos de saúde.  

Em 1988, fiz Especialização em Saúde Pública, no ano seguinte, tornei-me 

Secretária de Saúde do Município de Arcoverde (1989-1992), a partir daí passei a 

ocupar outros cargos de gerência e mais duas gestões municipais como secretária. 

Atuei em cinco municípios de diferentes portes. Assim, era imprescindível o 

envolvimento com o trabalho e com os trabalhadores de saúde, sem 

necessariamente haver um acompanhamento/conhecimento direto da realidade do 

processo de trabalho desenvolvido no cotidiano dos serviços de saúde.  

Através de movimentos de saúde, participei do desencadeamento do 

processo de descentralização do Sistema Único de Saúde (SUS), em decorrência de 

uma maior autonomia municipal assegurada constitucionalmente, sobretudo quanto 

à gestão dos serviços públicos e à prioridade na execução das ações de saúde. 

Uma grande proporção de serviços de saúde, de diferentes níveis de complexidade, 

que eram executados pelas instâncias federal e estaduais, passava a ser 

executados pela instância municipal. Consequentemente houve uma intensa 

migração dos trabalhadores de saúde, vinculados a essas instâncias, para os 

municípios, tornando-os responsáveis pelo maior quantitativo de trabalhadores do 

SUS.  

Esse fato acarretou alterações substanciais no trabalho em saúde, tais como: 

salários e jornadas de trabalho diferenciadas, para a mesma categoria profissional, 

de acordo com a instância na qual o trabalhador possuía vínculo, favorecendo o 

desencadeamento de inúmeros movimentos de trabalhadores em prol da isonomia 

salarial e da compatibilidade de cargas horárias, sem êxito. Uma das dificuldades 

apresentadas foi de que a maioria dos municípios caracterizava-se pelas menores 
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remunerações em saúde, além de restrições legais orçamentário-financeiras para 

promover uma equiparação salarial, principalmente com os trabalhadores da 

instância federal. A conjugação desses fatores levou os municípios a adotarem 

diferentes estratégias de gestão em saúde e, especificamente, do trabalho em 

saúde.  

Portanto, vários motivos me levaram a buscar a ampliação de conhecimentos 

que integravam e influenciavam uma diversidade de questões relacionadas ao 

trabalho em saúde, algumas delas, de certa forma, ocultas para mim devido a 

limitações técnicas e gerenciais decorrentes dos tipos de funções/cargos que 

ocupava em determinados contextos, onde por inúmeras vezes personificava a 

instituição. Chegar a essa constatação não foi fácil, pois nem sempre era 

compreendida. Porém, não posso deixar de admitir que tivesse plena consciência de 

que era uma exigência dos cargos que ocupava.  

 Apesar de o trabalho em saúde representar o exercício concreto da minha 

atuação profissional, de forma direta e indireta1, no sistema de saúde, a experiência 

em desenvolvê-lo numa unidade de saúde foi mínima.   

Portanto, o primeiro passo para o aprofundamento e a compreensão sobre o 

trabalho em saúde, ocorreu através do Curso de Doutorado em Serviço Social, tendo 

o processo de trabalho na Estratégia de Saúde da Família (ESF) 2 como foco, que 

partiu das experiências municipais, principalmente as relacionadas à 

implantação/implentação de unidades básicas de saúde tradicionais e de Saúde da 

Família.    

A despeito deste estudo não ter sido uma continuidade ao da dissertação de 

mestrado3, cuja temática se relacionou à gestão e à epidemiologia, como ocorre 

mente para muitos estudiosos e pesquisadores, a escolha do objeto de estudo não 

aconteceu por acaso, nem foi desprovida de intencionalidade. A opção foi precedida 

de s aproximações com a temática que ocorreram nos caminhos trilhados. As 

constantes indagações que surgiam, quer pela insuficiência de conhecimentos, quer 

pela incapacidade de resolver satisfatoriamente algumas questões referentes ao 

trabalho em saúde, contribuíram para a escolha.  

                                                 
1
 Indireta, como docente do Departamento de Enfermagem da UFPE, desde 1996, da área de enfermagem de saúde pública. 

2
 Utilizaremos como unitermos ao longo deste estudo: Estratégia de Saúde da Família (ESF) e Saúde da Família. O termo 

Atenção Básica em Saúde (ABS) será utilizado enquanto compreensão de um nível de atenção que compreende outros 
serviços e atividades, além da ESF. 
3
 O Curso de Mestrado em Saúde Coletiva (UFPE) foi concluído em 1999.  
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Posso afirmar que, sempre houve uma aspiração em compreender com mais 

profundidade as questões relacionadas ao trabalho em saúde. Isso está sendo 

viabilizado e concretizado, em parte, pelo Curso de Doutorado, já que há pretensão 

em continuar, através de outros processos acadêmicos, estudando sobre essa 

temática. Certamente, se trata de um novo objeto que escolhi para estudar e 

aprofundar, que se tornou um dos maiores desafios já enfrentados.  

Nesse sentido, a presente tese tem como objetivo analisar, descrever e fazer 

uma reflexão sobre o processo e as condições de trabalho na Estratégia de Saúde 

da Família, face às transformações que vem ocorrendo no mundo do trabalho, 

através da reestruturação produtiva – acumulação flexível -, que se desenvolve com 

a mundialização do capital, e que incide no trabalho em serviços de saúde.  

Assim, procuramos desenvolver o estudo cuja delimitação do objeto abrange 

o trabalho em saúde na Saúde da Família a partir das seguintes questões 

norteadoras: 

- De que maneira se organiza o processo de trabalho na ESF? 

- Sob quais condições ocorre o trabalho dos profissionais de saúde? 

- Como se configura o trabalho na Saúde da Família? 

Tais questionamentos orientaram a busca de fenômenos intrínsecos ao 

trabalho desenvolvido pelos trabalhadores das equipes de Saúde da Família do 

município de Recife, de forma a proporcionar a identificação de aspectos que 

influenciam ou implicam na real configuração e conformação do trabalho na ESF a 

partir da racionalização do trabalho e das diretrizes que o orientam.   

A Saúde da Família (SF) é considerada no SUS como, a estratégia prioritária 

de reorientação do modelo de atenção à saúde a partir da atenção básica, que se 

fundamentam em postulados defendidos e difundidos internacionalmente sobre 

Atenção Primária em Saúde (APS), e se baseia, no país, entre outros aspectos, num 

processo de trabalho em equipe multiprofissional, de forma multidisciplinar, com 

atuação em um território delimitado e uma população adstrita sob a 

responsabilização da equipe, permitindo o estabelecimento de vínculos com os 

usuários no nível individual e/ou coletivo, de forma a efetivar a integralidade da 

atenção, não apenas através da articulação das ações de promoção à saúde, 

prevenção de doenças e de agravos, tratamento e reabilitação, mas entre os demais 

níveis de atenção à saúde que compõem o sistema de referência e de 

contarreferência. 
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Desde a sua criação, pelo Ministério da Saúde (MS), em 1994, enquanto 

Programa de Saúde da Família (PSF), tornando-se Estratégia a partir de 1998, que a 

Saúde da Família (SF) tem ocupado lugar de destaque, não apenas no campo da 

saúde. Contudo, os dados referentes ao número de equipes de saúde da família 

passaram a ser registrados oficialmente após a implantação do Sistema de 

Informação da Atenção Básica (SIAB) em 1998 (BRASIL, 2008c). Assim, a 

estimativa de cobertura média populacional da SF, passou a ser calculada 

considerando o número de equipes implantadas por município.  

Baseada nos dados do SIAB, a estimativa de cobertura populacional era de 

6,55% em 1998, de 32,05% em 2002; alcançando em 2004 aproximadamente 40% e 

46,1%, em 2006. Esses percentuais refletem um aumento em torno de 600% no 

período de 1998 a 2006, ou seja, a cobertura em 2006 era seis vezes maior do que 

em 1998. Quanto à cobertura por regiões do Brasil, a Região Nordeste apresentou a 

maior cobertura populacional no período 1998 a 2006, de 9,31% a 67,2% 

respectivamente, e a menor cobertura foi registrada na Região Sudeste com 4,9% a 

34,03% (BRASIL, 2008c). 

No período de 2006 até abril de 2011, a cobertura populacional passou para 

aproximadamente 52,8%, o que reflete uma elevação em torno de 14,5%, no 

período. Até abril de 2011, estavam em atividade 31.981 equipes de Saúde da 

Família, em 5.374 municípios brasileiros. Do total de 5.564 municípios, 190 ainda 

não contavam com a ESF (BRASIL, 2011b). 

Entretanto, a significativa expansão da cobertura, por si só, tem demonstrado 

que é incapaz de alterar qualitativamente a situação de saúde da população, 

principalmente por se tratar de uma política focalizada – com restrição de acesso, 

aliada às restrições de oferta – voltada essencialmente às populações pobres.  

No país, a ESF demonstra uma ampla aceitação e adesão a sua proposta, 

por parte dos gestores, trabalhadores e usuários. Também tem sido objeto de um 

crescente número de estudos e discussões em suas diferentes dimensões.   

Convém destacar que, na história das políticas de saúde do país, jamais se 

observou uma capacidade de expansão, nesse ritmo, de um nível de atenção em 

saúde que, consequentemente envolvesse um significativo número de trabalhadores 

para a sua operacionalização tornando-se, portanto, corresponsáveis pelos seus 

resultados. 
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De forma geral, por parte do Governo Federal em seus diferentes planos e 

projetos que abrangem as políticas sociais e econômicas, dos quatro últimos 

governos, a ESF sempre esteve contemplada. A sua expansão, no último governo 

foi prioritária, e a partir de 2006, o governo cria a Política Nacional de Atenção 

Básica em Saúde (PNAB) que tem como base principal a Estratégia de Saúde da 

Família (BRASIL, 2007a).  

Para alcançar o status de Política Nacional, as discussões fundamentaram-se 

nos eixos transversais da universalidade do acesso, integralidade e da equidade em 

um contexto de descentralização e controle social, com o propósito de redefinir os 

princípios gerais, as responsabilidades de cada instância de governo, a 

infraestrutura e os recursos necessários, as características do processo de trabalho, 

as atribuições dos profissionais e as regras de financiamento da ESF (BRASIL, 

2007a).   

A PNAB ratifica e amplia o caráter prescritivo da ESF, de forma verticalizada, 

de cima para baixo, determinado pelo Ministério da Saúde, e reforça num Parágrafo 

Único da Portaria de nº. 648/2006, que seriam publicados manuais e guias com 

detalhamento sobre a operacionalização, e com orientações específicas para a 

Política, pela Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde (SAS/MS) 

(BRASIL, 2007a).  

Essa determinação vem sendo cumprida, acarretando uma baixa mobilidade, 

além de uma baixa capacidade dos municípios de elaborarem e publicarem suas 

próprias normas, rotinas, guias, manuais, etc. Evidentemente, poucos municípios 

conseguem publicar algo relacionado à Atenção Básica em Saúde (ABS) e quando 

publicam ratificam que é “conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde”. Essa foi 

uma realidade vivenciada (grifo nosso). 

Em que pesem os resultados positivos, demonstrados através de diferentes 

indicadores, por exemplo, de redução da Mortalidade Infantil, do aumento da 

cobertura vacinal em crianças até cinco anos, do aumento da cobertura de mulheres 

pelo exame de prevenção de câncer de colo uterino; além do incremento de outras 

atividades, tais como: a melhoria da cobertura do pré-natal de baixo risco, o 

acompanhamento, com vistas ao controle, do diabetes, da hipertensão, da 

tuberculose e da hanseníase, etc. O processo de implantação, implementação e 

operacionalização da ESF, bem como a forma como se configura o processo de 

trabalho, continuam a exigir alterações efetivas que a transforme numa potência 
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para a reorganização do sistema de saúde. Verifica-se que, a SF possui pouca 

capacidade de transformar a sua própria dinâmica, ainda baseada no modelo 

hegemônico individual, curativo e médico-centrado.  

Ocorre que, todas as formulações, propostas e planos no campo da saúde, 

vêm historicamente se desenvolvendo em conjunturas marcadas por orientações 

político-ideológicas do capitalismo, que acabam por conduzir e impor através dos 

seus mecanismos que os serviços atuem, predominantemente, segundo a sua 

orientação.  

Há de se reconhecer que, a força dos movimentos sociais já obteve 

resultados com propostas e propósitos para as políticas de saúde do país em 

contraposição à orientação capitalista. O maior e mais expressivo resultado foi 

concretizado através da criação do SUS, que ainda se encontra em processo de 

construção. Contudo, após mais de 20 anos, o SUS ainda não conseguiu o 

cumprimento dos seus princípios e de grande parte das suas diretrizes de forma 

efetiva, mesmo considerando alguns avanços como a ESF.  

Nesse contexto, retomando a discussão mais específica sobre a SF, se 

verifica que nos últimos anos, a Saúde da Família vem se caracterizando como a 

intervenção de maior cobertura populacional em atenção básica, no país, com uma 

visível reversão de indicadores de saúde, como já mencionado. Entretanto, não se 

tornou impermeável ao reconhecimento quanto à limitada capacidade resolutiva no 

seu âmbito de atuação, entre outras limitações.  

Segundo Franco e Merhy (2007) a Saúde da Família tem demonstrado que, o 

problema para a sua efetivação enquanto modelo de atenção está no processo de 

trabalho. Entretanto, não se consegue resolver. 

É engolido pela feroz dinâmica do trabalho médico-centrado, e por não 
organizar um saber crítico sobre a questão – até mesmo por concepções 
formadas ao longo do tempo por seus operadores, acaba operando 
centralmente na produção de procedimentos e não na produção do cuidado. 
[...]. Interpretar a essência dos processos de trabalho em saúde é a 
condição para decifrar seus enigmas e impedir a ação destruidora da 
“esfinge”

4
, que diz respeito à dinâmica do capital posta no caso da saúde. 

Para ferir de morte tal dinâmica, é preciso uma ação que reorganize o 
trabalho do médico e dos profissionais, atuando em seus processos 
decisórios que ocorrem no ato da produção de saúde (p.115).   

                                                 
4
 Os autores se referem à “esfinge” da mitologia grega que foi criada por uma divindade para se vingar de um crime impune. 
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Os autores destacam que, há vários estudos que discutem o tema do modelo 

assistencial e do trabalho em saúde, com aspectos que dão conta de que não é 

apenas a mudança de estrutura ou forma de um modelo para outro, ou seja, do 

médico-centrado para o de equipe multiprofissional-centrado, como núcleo da 

produção de serviços de saúde, que por si só garantirá uma nova lógica na 

organização do trabalho. “É preciso mudar os sujeitos que se colocam como 

protagonistas do novo modelo de assistência” (p.115). Nesse caso, o Ministério da 

Saúde e as demais instâncias governamentais de saúde. É necessário, associar 

novos conhecimentos técnicos e criar configurações técnicas do trabalho em saúde, 

bem como, outra micropolítica para esse trabalho, até numa nova ética que o 

conduza.   

 Em relação à ESF, por se tratar de uma realidade ainda muito recente, em 

torno de 17 anos, o desafio de se construir um percurso histórico-institucional, de 

analisar sob bases teóricas, em parte desconhecidas, e de refletir e emitir 

considerações à investigação empírica sobre o processo de trabalho em Saúde da 

Família se tornou ainda maior. 

Acreditamos que os resultados das análises possam revelar elementos e 

descortinar novas perspectivas que possibilitem reflexões para o seu 

aprofundamento em diferentes contextos, que possam propor modificações na 

realidade do trabalho na Saúde da Família, evidentemente agregando os resultados 

produzidos por inúmeros e importantes estudos sobre o tema.   

As bases de fundamentação teórico-metodológica desta pesquisa são 

provenientes de elementos do método dialético-crítico. Segundo Minayo (2008), o 

princípio básico da metodologia marxista tem a marca da totalidade, não uma 

totalidade no sentido de fechamento, de certezas absolutas e de verdades 

estabelecidas.  É esse caráter de abrangência que tenta, de uma perspectiva 

histórica, cercar objeto de conhecimento por meio da compreensão de todas as suas 

mediações e correlações, constituindo a riqueza, a novidade e a propriedade da 

dialética marxista (p.107). 

A autora apresenta três teses da dialética marxista:  

A primeira é a da especificidade histórica da vida humana onde nada existe 
totalmente dado, eterno, fixo e absoluto. [...]. A segunda diz respeito ao 
princípio da totalidade da existência humana e, em conseqüência, à ligação 
inquestionável entre história dos fatos econômicos, sociais e das ideias. A 
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terceira é o princípio da união dos contrários, no interior das totalidades 
dinâmicas e vivas. [...] A abordagem dialética considera partes da mesma 
totalidade o objeto e o sujeito (MINAYO, 2008, p.111-115).  

Nessa perspectiva, utilizamos nesta pesquisa uma abordagem 

essencialmente qualitativa para a elucidação do objeto em face da abrangência e da 

amplitude das técnicas e instrumentos, que possibilitaram aproximações sucessivas 

num movimento de idas e vindas, e uma melhor apreensão das múltiplas 

determinações que sintetizam a realidade investigada.  

Sob esse ponto de vista, realizamos um amplo levantamento bibliográfico que 

permitiu traçar os caminhos e/ou referências à interpretação da realidade empírica, 

sobre processo do trabalho e as condições trabalho, que repercutem na vida dos 

trabalhadores em saúde da Estratégia de Saúde da Família do município do Recife-

PE. 

Concomitantemente, foi realizada uma pesquisa documental através de um 

elenco de documentos do Ministério da Saúde, produzidos a partir da década de 

1960 até 2011. Embora o Programa de Saúde da Família tenha sido criado em 

1994, alguns documentos que antecederam a sua criação versavam sobre questões 

relacionadas ao trabalho em saúde e/ou a Atenção Primária em Saúde (APS). A 

ênfase maior foi aos documentos que dispõem sobre os desdobramentos da Política 

Nacional de Atenção Básica, instituída em 2006, em vigência até hoje. Também fez 

parte do acervo consultado, documentos ou outras publicações produzidas por 

organismos internacionais, que atuam (in)diretamente na condução das políticas de 

saúde, à exemplo do Banco Mundial (BM) e da Organização Mundial da 

Saúde/Organização Pan-Americana de Saúde (OMS/OPAS), cujos conteúdos se 

relacionam à APS.  

O estudo foi realizado no município do Recife-PE, que até março de 20115, 

contava com aproximadamente 251 equipes de saúde da família e com 207 Equipes 

de Saúde Bucal (ESB), distribuídas em 119 unidades (cada unidade pode ser 

composta por uma, duas ou três equipes). Essas equipes compreendem um 

quantitativo de aproximadamente 2.515 trabalhadores de saúde.   

Considerando a amplitude desse universo, optamos por desenvolver o estudo 

no Distrito Sanitário IV, não apenas pela facilidade de acesso, já que abrange os 

                                                 
5
 Todos os dados numéricos tiveram como Fonte: SMS-Recife/CNES/SIAB. 
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doze bairros do eixo da Avenida Caxangá, mas também levando em consideração 

alguns ‘acordos’ e parcerias firmadas entre a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) 

do Recife e a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), nas quais há um 

indicativo de que as atividades práticas (curriculares), desenvolvidas por alunos e 

professores nos serviços de saúde, prioritariamente, devam ser realizadas nas 

unidades dos distritos sanitários IV, V e VI. Os outros três distritos I, II e III ficam à 

disposição de outras universidades/faculdades. 

O Distrito Sanitário IV conta com 19 USF, que comportam 39 equipes. 

Inicialmente, entramos em contato com a Gerência de Atenção Básica (GAB) que 

nos informou todo o percurso a percorrer para realização do estudo. Daí, entramos 

em contato com a Diretoria Geral de Gestão do Trabalho em Saúde (DGGT), 

entregamos duas cópias do projeto de pesquisa (após a qualificação), juntamente 

com um documento para se obter a Carta de Anuência, indicando o interesse pelo 

Distrito Sanitário IV, além do documento referente à aprovação da pesquisa pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde da UFPE.  Após um 

mês recebemos a aprovação e a indicação de procurar a gerência do Distrito IV.   

O contato no Distrito IV foi com a gerente de atenção à saúde, que selecionou 

oito USF com duas ou três equipes. Optamos por três Unidades de Saúde da 

Família, sendo duas unidades compostas por duas equipes de saúde da família e 

uma por três equipes, localizadas em três bairros diferentes. Apesar do conjunto de 

unidades contar com sete equipes, foi selecionada apenas uma de cada unidade, ou 

seja, três equipes fizeram parte da amostra intencional, devido ao fato de se 

encontrarem completas, ou seja, com todos os profissionais em atuação pois nas 

demais alguns profissionais se encontravam de férias.  

O instrumento utilizado, para a investigação empírica foi a entrevista semi-

estruturada mediante um roteiro. Foi realizado, no início de 2010, um pré-teste para 

verificação da adequação dos tópicos do roteiro e reiniciamos o processo.  De forma 

complementar foi realizada a observação livre. Os entrevistados foram os 

trabalhadores de saúde, de todas as categorias profissionais que compõem a equipe 

de saúde da família, considerando a composição de equipe ampliada da ESF.  

Segundo a Portaria GM nº. 648/2006 (BRASIL, 2007a) – a equipe ampliada 

conta com: um médico, um enfermeiro, um auxiliar ou técnico de enfermagem 

(equipe mínima), e ampliada quando ocorre a incorporação da Equipe de Saúde 

Bucal (ESB) formada por um dentista, um técnico em higiene dental, um auxiliar de 
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consultório dentário (Técnico em Saúde Bucal – TSB e Auxiliar e Saúde Bucal – 

ASB, respectivamente) 6 e, no máximo, doze agentes comunitários de saúde. 

O total de trabalhadores entrevistados foi de vinte e quatro7, deste total 

testamos o roteiro através de entrevistas-piloto com quatro trabalhadores (um 

médico, uma enfermeira, um ACS e um auxiliar de enfermagem) e parte dos 

conteúdos foi incluída no estudo. Assim, a entrevista propriamente dita, foi aplicada 

a 20 profissionais (três médicos, três enfermeiras, três dentistas, dois técnicos de 

enfermagem, um auxiliar de enfermagem, dois técnicos saúde bucal (TSB), três 

auxiliares de saúde bucal (ASB) e três agentes comunitários de saúde (ACS) – 

sendo um por equipe.   

Outro critério, para inclusão dos trabalhadores foi o tempo de atuação na 

ESF, de no mínimo um ano, independente desse tempo ter sido exercido nas USF 

do Recife ou em outro(s) município(s).  

As entrevistas foram realizadas com agendamento in loco, com menções 

sobre o estudo e a importância de cada participação, deixando a critério dos 

entrevistados a melhor data para a entrevista. Apenas um médico se recusou a 

participar e optamos por entrevistar outro médico de uma equipe que não estava 

selecionada. Antes da realização de cada entrevista foi lido e assinado por cada 

trabalhador um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, conforme 

determinações éticas da Resolução de Nº 196/1996, do Conselho Nacional de 

Saúde e do Ministério da Saúde, que regulamenta a pesquisa envolvendo seres 

humanos. 

O tempo de realização das entrevistas foi, aproximadamente, dois meses e 

meio (de janeiro a março de 2010), pois muitas vezes o agendamento foi refeito por 

falta de tempo de alguns profissionais, devido ao trabalho contínuo e o excesso de 

demanda. A previsão era de que cada entrevista ocorresse numa média de 30 

minutos, mas, apesar de ter havido poucos casos com essa duração, há entrevistas 

com duração de até 1 hora e 40 minutos, pois os trabalhadores da SF durante as 

entrevistas expressaram suas ideias, suas experiências, seus valores, suas dúvidas, 

seus conflitos, suas formas de pensar e de sentir, suas formas de atuar, etc.; 

permitindo emergir inúmeros fatos/aspectos, que permeiam, condicionam e 

determinam o trabalho na Saúde da Família, num dado contexto. Portanto, não 

                                                 
6
 Lei 11.889/2008 (BRASIL, 2008d) que dispõe sobre a regulamentação da profissão de Técnico em Saúde Bucal (TSB) e 

Auxiliar em Saúde Bucal (ASB). 
7
 Cabe ressaltar que dos 24 entrevistados apenas três eram do sexo masculino, sendo dois de nível superior e um ACS. 
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houve a menor preocupação com o tempo, sentiram-se à vontade demonstrando 

confiança, chegando a referir que estavam fazendo uma espécie de desabafo. 

Inclusive, no momento que achava que havia finalizado e desligava o gravador, 

alguns trabalhadores continuavam falando, contando casos e casos, que apenas 

ouvia atentamente, sem emitir opiniões. Houve relatos de que pela primeira vez um 

estudo envolveu todos os profissionais da Saúde da Família, pois, geralmente são 

voltados a um nível ou uma determinada categoria profissional.  

Após a realização das entrevistas, o produto das gravações foi transcrito e 

demandou bastante tempo, porque houve entrevistas que ocuparam até 16 páginas 

e meia (digitação com fonte em Arial 12, espaço simples).  

Consideramos a amostra adequada, pois embora tenham ocorrido 

reincidências em alguns aspectos das narrações, não houve saturação. O que se 

verificou durante o processo, confirmado após várias leituras das entrevistas8, foi 

que o trabalho dos profissionais da ESF se configurava num processo de grande 

complexidade inserido num contexto da vida, através da revelação de uma face mais 

real do trabalho na SF, enquanto observamos uma processualidade tensa que 

denunciava conflitos e contradições. 

A observação livre e direta do trabalho dos profissionais foi realizada de duas 

formas para contemplar os espaços de atuação que são: a Unidade de Saúde e a 

área adstrita através da visita domiciliar. Para observação dentro da USF, foi 

necessário passar algumas horas nas unidades, aguardar na recepção e observar 

como os profissionais se organizavam para atuar, como se relacionavam com os 

usuários, enfim como construíam seu cotidiano dentro da unidade. A outra parte foi 

realizada fora da USF, através de visitas domiciliares, com data previamente 

agendada, sendo realizado um total de dez visitas (dois domicílios estavam 

fechados).   

As visitas domiciliares foram realizadas com os ACSs, em suas respectivas 

microáreas, e com um enfermeiro, o que facilitou a compreensão da importância 

dessa atividade, tão enfatizada pelos profissionais. Os domicílios foram selecionados 

pelas ACSs, que buscaram casos de diferentes complexidades, bem como, de 

diferentes estruturas de domicílios, que iam dos mais miseráveis aos mais 

                                                 
8
 No Capítulo 3, desta tese, os trechos das falas dos profissionais foram identificados através de letras, em ordem alfabética, 

mas não coincide com a sequência na qual foi realizada cada entrevista. Essa opção garante uma maior preservação do sigilo, 
ou seja, uma menor identificação do profissional da Saúde da Família. Contudo, em alguns momentos suprimimos a 
identificação por entender que determinada fala poderia identificar o profissional. 
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diferenciados, demonstrando uma heterogeneidade, não só nas condições de 

saúde, mas principalmente nas condições de vida da população, dentro de uma 

mesma microárea ou num logradouro.  

Também, se revelou outra face da realidade do trabalho na Saúde da Família, 

a de que a visita domiciliar não se reduz ao ato de visitar o domicílio, uma família, 

um indivíduo, para o desenvolvimento de diferentes práticas de saúde, mas, de 

mergulhar e conhecer as pessoas no seu cotidiano e no da comunidade.  

A observação direta, do trabalho de alguns profissionais de saúde da família, 

foi extremamente importante no sentido de apreender o trabalho numa realidade 

dinâmica; ou seja, captar algumas particularidades inerentes ao desenvolvimento de 

um processo de trabalho que ocorre dentro e fora de uma unidade de saúde, através 

da atuação, muitas vezes, de um mesmo profissional. 

É importante expor que, para realização da análise, não foi utilizada nenhuma 

das três modalidades de análise já consagradas e mais frequentemente utilizadas 

que são: a Análise de Conteúdo, a Análise de Discurso e a Análise Hermenêutica – 

Dialética.  

Neste estudo, li e reli as extensas e ricas narrativas dos entrevistados, sobre 

as quais, ultrapassando a visão imediata e espontânea, pude aprofundar com 

aproximações feitas à luz de reflexões teóricas sobre o trabalho, a compreensão e a 

apreensão de uma realidade do trabalho em saúde da família, em suas concepções 

e configurações. 

Assim, no que diz respeito aos resultados provenientes do empírico, do local, 

do real, buscamos aproveitar, ao máximo na singularidade dos conteúdos das falas 

dos trabalhadores, uma riqueza de detalhes. Assegurei que, parte do conteúdo das 

falas seria divulgada neste estudo, ou seja, tudo o que correspondesse ao nosso 

objetivo, sendo o mais fiel possível ao que estava sendo relatado.  

Portanto, essa Tese está estruturada em cinco partes:  

A primeira apresenta a introdução, em que são enfocados os aspectos que 

motivaram e proporcionaram a escolha do objeto de estudo, bem como o percurso 

metodológico que deu suporte à construção desse trabalho.  

A segunda parte traz uma discussão teórica sobre o as transformações no 

mundo do trabalho, com ênfase à fase contemporânea do trabalho, baseada na 

acumulação flexível, e suas implicações sobre o trabalho em serviços, 

especificamente o trabalho em serviços de saúde. 



13 

 

A terceira, a despeito de traçar uma trajetória histórica sobre a Atenção 

Primária em Saúde, apresenta alguns elementos provenientes de discussões e 

experiências internacionais que subsidiaram a sua implantação e implementação no 

Brasil. Agregando uma explanação sobre a trajetória das políticas de saúde no 

Brasil, numa perspectiva histórica, para além dos elementos ocasionais, baseada 

numa ampla referência documental que determinou a implantação da Atenção 

Básica em Saúde e condiciona a sua implementação, com ênfase ao trabalho em 

saúde.   

A quarta expõe os resultados das análises empíricas, com reflexões sobre o 

trabalho na ESF decorrentes da observação direta e das ricas e importantes 

narrativas dos trabalhadores da Saúde da Família, em unidades que compõem a 

rede de atenção básica do município do Recife. 

A quinta parte tece as considerações finais sobre o trabalho na ESF no 

município do Recife. A ESF é controversa, por um lado há sérias divergências e 

críticas sobre a forma como se organiza e se estrutura, por outro, e nisso residiu o 

nosso estudo, sobre o processo de trabalho – do trabalho em equipe de saúde – a 

partir do que se propõe e sob quais condições se desenvolve, no cotidiano dos 

trabalhadores. 
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CAPÍTULO 1 
 

 

1. A FORMA DE SER DO TRABALHO E (DE FAZER) DOS 

TRABALHADORES À EMERGÊNCIA DE UM “NOVO” MODELO 

SÓCIO-PRODUTIVO BASEADO NA ACUMULAÇÃO FLEXÍVEL. 

 

Diante da complexidade e da abrangência que envolve as concepções 

relacionadas ao trabalho, de forma geral, optou-se por introduzir algumas questões 

importantes sobre a Categoria Trabalho e o Modo de Produção Capitalista – MPC; 

por considerar, que há em grande parte das construções teóricas, essencialmente 

nas produções relacionadas ao trabalho em saúde, uma omissão de elementos 

relacionados à lógica do processo de acumulação capitalista, que dificultam a 

compreensão e a apreensão de algumas questões, sob uma perspectiva crítica.  

Entendemos que são necessárias algumas incursões, com ênfase ao 

processo de trabalho, que são fundamentais e básicas para uma melhor 

compreensão do complexo de reestruturação produtiva, enquanto uma “nova” 

ofensiva do capital, que tem introduzido inúmeras transformações e desafios para o 

mundo do trabalho, e consequentemente, para o trabalho em serviços de saúde. 

Iniciamos pela compreensão sobre Trabalho que, é muito mais que um tema 

ou um elemento teórico, trata-se de uma categoria cuja essência expressa o próprio 

modo de ser e de viver dos homens – na sociedade, ou seja, é uma categoria central 

para a compreensão do fenômeno da vida social.  

Portanto, “o trabalho é constitutivo do ser social, mas o ser social não se 

reduz ou esgota apenas no trabalho”; o ser social é mais que trabalho, porque ele 

cria objetivações que transcendem o universo do trabalho, ele se projeta (prévia-

ideação) e se realiza nas objetivações materiais e das ideias, construindo um mundo 

social e humano que constitui o que se denomina gênero humano. Nesse sentido, 

há uma categoria teórica que transcende o universo do trabalho – a categoria de 

práxis – que envolve o trabalho, que é o seu modelo; e, mais que o trabalho, inclui 

todas as objetivações humanas. Portanto, revela o homem como ser criativo e 

autoprodutivo: ser da práxis, o homem é produto e criação da sua auto-atividade, ele 

é o que (se) fez e (se) faz (NETTO, 2006, p.44). 
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O trabalho, historicamente, é realizado na reprodução da sociedade como um 

processo – o processo de trabalho que é a totalidade de todos os atos de trabalho 

singulares dos indivíduos concretos que, por sua vez, envolve os seguintes 

elementos 

Os meios de trabalho – elementos que os homens empregam como 
mediação que se interpõe entre eles e o objeto de trabalho, 
envolvendo tudo o que precisa para desenvolver o trabalho, já 
mediados pelo trabalho (instrumentos, ferramentas, instalações, 
etc.); 2. Os objetos de trabalho – matérias naturais brutas como a 
terra, a madeira, etc., ou matérias naturais já modificadas pelo 
trabalho sobre o que incide o trabalho humano; 3. A força de 
trabalho – a própria energia humana, ou seja, a capacidade dos 
homens de operarem os meios de produção (NETTO, 2006, p.58).  

Cabe enfatizar, fazendo referência direta a Marx (1975, p.46), um enunciado, 

o de que “O processo de produção capitalista é formado pela unidade imediata de 

dois processos: o de trabalho e o de valorização. Sendo o processo de trabalho um 

meio do processo de valorização, que é processo de objetivação de trabalho não 

pago – produção de mais valia”.  

Marx (1975) acrescenta: “O trabalho é uma condição natural eterna da 

existência humana” (p.52). Assim, considera que: 

O processo de trabalho não é mais que, o próprio trabalho considerado no 
momento da sua atividade criadora. Os elementos gerais do processo de 
trabalho, por conseguinte, são independentes de todo e qualquer 
desenvolvimento social determinado. Os meios e materiais de trabalho, uma 
parte dos quais é produto de trabalhos precedentes, desempenham o seu 
papel em qualquer processo de trabalho, em qualquer época e em todas as 
circunstâncias (MARX,1975, p.52). 

Os elementos que constituem o processo de trabalho são denominados como 

forças produtivas. A produção só ocorre na dependência dos meios de produção 

(meios e objetos de trabalho) e, se realiza através da força de trabalho que é a mais 

importante força produtiva. As forças produtivas, em seu caráter histórico, se 

revelam com o crescimento da produtividade do trabalho, que surge vinculada à 

divisão social do trabalho; e, se inserem nas relações de caráter técnico e nas de 

caráter social, intrinsecamente ligadas, que constituem as relações de produção. Em 

síntese, “a articulação entre forças produtivas e relações de produção – se denomina 
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modo de produção”, que é uma articulação extremamente complexa (NETTO, 2006, 

p.59-60). 

Como a base ou estrutura econômica da sociedade se encontra no modo de 

produção, Marx (1980), refere que: “O que distingue as diferentes épocas 

econômicas não é o que se faz, mas como, com que meios de trabalho se faz. Os 

meios de trabalho servem para medir o desenvolvimento da força humana de 

trabalho e, além disso, indicam as condições sociais em que se realiza o trabalho” 

(p.204). 

Cabe demonstrar, de forma sucinta, a evolução histórica do desenvolvimento 

do capitalismo, que em sua essência trata-se de um processo historicamente 

construído.   

O modo de produção capitalista, dominante no mundo atual, foi concebido no 

interior do modo de produção feudal. Mas, embora o feudalismo e o escravismo 

sejam considerados modos de produção mercantil, para alguns autores, 

rigorosamente, apenas o modo de produção capitalista caracteriza-se como um 

modo de produção de mercadorias, tendo como força motriz a acumulação, 

principalmente como resultado da exploração do trabalho (NETTO, 2006). 

Há pelo menos três estágios do MPC que se destacam: o primeiro estágio se 

iniciaria com a acumulação primitiva e iria até o estabelecimento da manufatura 

(séc.XVI a meados do séc. XVIII) – estágio do capitalismo mercantil; o segundo a 

partir da metade do séc. XVIII até o final do século XIX, com o surgimento da grande 

indústria – estágio do capitalismo concorrencial (clássico/liberal); e o terceiro que se 

iniciou no final do séc. XIX com a integração entre monopólios industriais e 

bancários, que constitui o capital financeiro – o estágio imperialista do capital9 -, fase 

vigente (NETTO, 2006). 

Embora, o MPC possa ser descrito em diferentes estágios, não significa 

segundo Netto (2006), necessariamente, que um estágio extingue todos os 

elementos do estágio anterior. Ao contrário, as características de cada um se 

combinam, se expressam e influenciam os estágios subsequentes. Hoje, convivem 

diferentes faces do MPC, desde o seu surgimento, pois o objetivo único do 

capitalismo sempre foi e continuará sendo o valor – o lucro, independentemente das 

                                                 
9
 O denominado estágio imperialista do capital em sua trajetória de pouco mais de um século, sofreu significativas 

transformações, que podem subdividi-lo, em pelo menos três fases: A fase “clássica” que vai de 1890 a 1940; a fase dos “os 
anos dourados”, do fim da II Guerra Mundial até o início dos anos 70, denominada de capitalismo monopolista de Estado, ou 
de capitalismo tardio – há diversas interpretações para cada designação. E, a terceira fase que é a do capitalismo 
contemporâneo, de meados dos anos 70 aos dias atuais (NETTO, 2006, p.192). 



17 

 

estratégias utilizadas para a sua obtenção, pois ele prevalece e se universaliza no 

marco da lógica da produção mercantil. A produção capitalista determina a sua 

própria reprodução, que se torna compreensível quando se considera que, sem 

acumulação de capital o MPC não existiria. “A acumulação de capital depende da 

exploração da força de trabalho, que quanto mais explorada, maior a extração da 

mais-valia e a acumulação” (p.125; 127).  

É importante destacar que, em sua experiência cotidiana, o trabalhador 

assalariado, de forma geral, dificilmente apreende o processo de exploração da força 

de trabalho. Na própria jornada de trabalho não é perceptível a distinção entre 

trabalho necessário e trabalho excedente. Entretanto, o tempo de trabalho de uma 

jornada divide-se em dois: um, que se denomina tempo de trabalho necessário, 

onde o trabalhador produz um valor que corresponde à cobertura da sua produção, 

que equivale ao salário que recebe; e, o outro que é o tempo de trabalho excedente, 

onde o trabalhador produz valor excedente. A relação entre esses dois tempos 

determina a magnitude da taxa de exploração do trabalho pelo capital (NETTO, 

2006).  

Harvey (2005) faz referência ao modo de produção capitalista, como um 

sistema de produção de mercadorias em permanente processo de contradições 

internas que, frequentemente, leva à ocorrência de crises e consequentemente 

produzem graves tensões decorrentes do processo da acumulação. E, considera 

que as crises são endêmicas ao processo de acumulação capitalista. Portanto, as 

crises do MPC criam e forçam condições que impulsionam algum tipo de 

racionalização arbitrária do sistema, que obtenha como resultado a expansão da 

capacidade produtiva para a renovação das condições de acumulação.  

Segundo Harvey (2005) as crises devem resultar, na expansão da capacidade 

produtiva e na renovação das condições de acumulação adicional. Essa renovação 

pode contemplar características combinadas, tais como: 1) o aumento da 

produtividade pela utilização de máquinas e equipamentos sofisticados; 2) o custo 

da mão de obra reduzido devido ao crescente desemprego; 3) o excedente de 

capital, que careceu de investimento na crise, será aplicado em novas e lucrativas 

linhas de produção; 4) a demanda efetiva expandida por produtos, do início da 

produção até o consumo final, pela qual se buscará um nível de demanda efetiva 

capaz de aumentar o consumo.  
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O capitalismo só consegue escapar de própria contradição por meio da sua 

expansão. A expansão é, simultaneamente, “intensificação” (de desejos e 

necessidades sociais de populações totais, e assim por diante) e “expansão 

geográfica”. [...] O caminho da acumulação capitalista seguirá por onde a resistência 

for mais fraca (HERVEY, 2005, p.71). 

 Sobre a questão da espacialização no capitalismo, Harvey (2005) enfatiza 

que tanto a expansão geográfica quanto à sua concentração são consideradas 

produtos de um único esforço, que é o de criar oportunidades para a expansão da 

acumulação de capital. Contudo, os capitalistas individuais, em decorrência de suas 

decisões especificamente localizadas, estruturam a geografia da produção em 

distintas configurações espaciais. Esse processo é denominado de coerência 

estruturada em relação à produção e ao consumo em um determinado espaço. 

O território em que prevalece essa coerência estruturada se define, 
imprecisamente, como o espaço em que o capital pode circular sem os 
limites do lucro [...]. Uma definição alternativa seria: o espaço em que 
prevalece um mercado de trabalho relativamente coerente (o espaço em 
que a força de trabalho pode ser substituída numa base diária [...], é um 
princípio de desagregação espacial muito importante sob o capitalismo). 
Depois de formalmente representada pelo Estado, a coerência territorial 
torna-se muito mais perceptível. As políticas que regulam o processo 
laboral, os padrões de vida dos trabalhadores (políticas de bem-estar, etc.), 
a regulamentação e remuneração adequada do capital etc., se aplicam em 
todo território (HARVEY, 2005, p.146). 

Nessa perspectiva, Mota e Amaral (2006, p.27) enfatizam que em uma 

conjuntura de crise, a reestruturação da produção e a reorganização dos mercados 

são estratégias que têm como objetivo estabelecer um “novo equilíbrio”, que se 

baseia na reorganização do papel das forças produtivas na recomposição do ciclo 

de reprodução do capital e afeta a esfera da produção e as relações sociais. Os 

movimentos de enfrentamento da crise determinam a reestruturação do capital, com 

novas composições de forças no mercado internacional, formação de oligopólios 

globais através de processos de concentração e de descentralização do capital, bem 

como, de “transformações no processo de trabalho”, impostas para reordenamento 

das fases do processo de produção e de realização da mais-valia, que fazem 

emergir outras formas de constituição e reprodução do trabalhador coletivo; e, de 

redefinição das fronteiras entre os processos de “subsunção real e formal” do 

trabalho ao capital.  
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As autoras afirmam que: 

Na esfera da produção, observa-se o aumento das taxas de lucro via 
crescimento da produtividade do trabalho, intermediada pelo uso de novas 
tecnologias e de novas formas de consumo da força de trabalho. Na esfera 
da circulação, essa reorganização incide em mudanças no mercado 
consumidor, determinando também novas formas de concorrência, [...]. Na 
esfera sócio-política e institucional ocorrem novas modalidades de controle 
do capital sobre o trabalho, que exigem um conjunto de reformas 
institucionais e a implementação de mecanismos capazes de promover a 
adesão e o consentimento dos trabalhadores às mudanças requeridas 
(MOTA; AMARAL, 2006, p.28). 

E, para os trabalhadores, que sofrem os impactos objetivos da crise através 

do desemprego, da precarização do trabalho, entre outros agravos; se torna visível a 

construção de outras formas de sociabilidade marcadas por iniciativas pragmáticas 

de enfrentamento da crise, que fragmentam as formas históricas de organização e 

esgarçam uma cultura política que comporta alternativas à ordem do capital (MOTA; 

AMARAL, 2006, p.28). 

Portanto, no estágio atual do MPC, na fase do capitalismo contemporâneo, as 

estratégias de reversão da crise estrutural do capital, que se apresentam no interior 

do padrão de acumulação e não no modo de produção propriamente dito, passaram 

a se basear no processo denominado “acumulação flexível” (HARVEY, 1998), que 

se iniciou no final da década de 70, quando o processo de produção expresso 

através do padrão de acumulação taylorista/fordista, que predominou durante a 

maior parte do século XX, passou a evidenciar significativos sinais de esgotamento, 

a partir da década de 60. 

No final do século XX, com a crise estrutural do capital desencadeada a partir 

de meados da década de 70, se revela o fenômeno da globalização, que não é 

recente enquanto tendência, pois remonta ao início do surgimento do MPC, mas, 

que atualmente se traduz na mundialização do capital expressa num amplo processo 

de redefinição no padrão de acumulação capitalista. Com a globalização, emerge 

um complexo sócio-histórico constituído pelas ideologias neoliberais e pelo 

desenvolvimento da reestruturação produtiva ou acumulação flexível.  

A globalização é um movimento de caráter estrutural do capitalismo, onde 

ocorre uma radicalização dos processos de concentração e centralização de 

capitais. Uma das características importantes desse movimento se expressa nas 
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modificações das formas de gestão/organização do trabalho, com alterações na 

base técnica da produção tanto de bens quanto de serviços; além da redefinição das 

relações de poder entre nações – entre os países centrais e periféricos, na qual um 

poder se mundializa (DRUCK, 1996). 

Tanto a globalização quanto a reestruturação produtiva são movimentos de 

caráter estrutural, que ocorrem no plano da produção e do trabalho, enquanto as 

políticas neoliberais conformam um movimento de caráter conjuntural, isto é, 

“político e econômico, que constitui o arcabouço ideológico ideal para consolidar a 

reestruturação produtiva no contexto da globalização” (DRUCK, 1996, p.29). 

Segundo, Dias (1998) é importante ressaltar que: 

A história do capitalismo é a história da “reestruturação produtiva”. O 
capitalismo, desde o início, teve que, seguida e permanentemente, 
revolucionar-se sem cessar e expropriar os trabalhadores, tanto em relação 
aos instrumentos de produção quanto ao conhecimento e à identidade; 
expropriá-los na sua própria condição de existência enquanto classe (DIAS, 

1998, p.46). 

Considera que, o processo de reestruturação produtiva enquanto uma fórmula 

privilegiada de resposta capitalista à crise tem, cada vez mais, a necessidade de: 

limitar os direitos sociais e os gastos estatais correlatos. Transformar em 
objeto mercantil a previdência, a saúde e a educação. O Estado deve 
abandonar o campo do social, deve transformá-lo em terreno de caça 
mercantil. Tudo, absolutamente tudo, deve ser submetido à mercantilização. 
Para que tudo isso se realize, é, no entanto, necessário dar outro passo: 
refundar a própria cidadania capitalista. [...]. Se no início do capitalismo, a 
cidadania se pretendia expansiva, agora ela é necessariamente restritiva. 
Cortam-se, destroem-se direitos sociais, asfixiam-se possibilidades de 
organização sindical, produzem-se mutações no processo partidário e, 
acima de tudo, desideologiza-se e despolitiza-se a luta. Os movimentos 
sociais acabam, muitas vezes, por impotência e incapacidade de 
escreverem seus projetos e identidades, tornando-se partidários 
acriticamente de uma democracia. [...] que, se antes os incluía 
relativamente, hoje revela a quase nula possibilidade de acesso, real, 
efetivo, ao mundo da política e do bem-estar social quando não 

abertamente à pura sobrevivência (DIAS, 1998, p.51-2). 

Alves (2001) enfatiza que a globalização é mundialização do capital e não 

mundialização do homem (e não se aplica ao incremento dos fluxos migratórios 

mundiais), o sujeito é o capital, um sujeito sem subjetividade. O homem é apenas o 

predicado de um processo que dissemina amplamente a desigualdade estrutural, a 
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segmentação do trabalho, a exploração e precarização do trabalho e a exclusão 

social. Uma nova tríade do sistema orgânico do capital se estabelece com a 

globalização que, é formada pela desigualdade, pela exploração e pela exclusão, 

todas disseminadas de forma ampliada.  

O primeiro elemento da tríade, a desigualdade estrutural atinge a relação 

capital-trabalho, aprofundando a segmentação intraclasse, principalmente a classe-

que-vive-do-trabalho. No interior do mundo do trabalho, se reforça a segmentação 

relativa entre os possuidores das novas competências profissionais e os 

expropriados de seu saber, de sua capacidade física e espiritual de continuarem 

como força de trabalho efetiva: são os desempregados estruturais e os que não têm 

acesso à nova ordem do capital. Há outras clivagens de ordem profissional, de 

gênero, de faixa etária e de origem étnica, etc.  

O segundo, a (nova) exploração da força de trabalho, uma força de trabalho 

altamente qualificada e bem remunerada, tanto da indústria quanto dos serviços, 

que convive, muitas vezes numa mesma unidade produtiva com um universo de 

exploração e precariedade, que articula a extração de mais-valia absoluta e mais-

valia relativa. É uma exploração que preserva formas arcaicas e agrega dispositivos 

oriundos da nova lógica da acumulação capitalista. 

O terceiro, a exclusão. O termo “exclusão social” tende a parecer inadequado 

para caracterizar a incapacidade do sistema orgânico do capital em absorver 

parcelas da população trabalhadora do circuito produtivo, se não fizer referencia à 

exploração enquanto cerne essencial da lógica do capital, pois iria pressupor que 

seria possível “incluir” uma massa de despossuídos estruturais, sem abolir as 

relações sociais capitalistas de produção.  Está ocorrendo o desenvolvimento de 

uma nova fonte de exclusão, em todos os países capitalistas, inclusive os mais 

avançados que é denominado de jobless growth – crescimento sem emprego 

(ALVES, 2001). 

Sobre a exclusão social, Maranhão (2008) em análise recente, tomando como 

base a lei geral da acumulação capitalista, crítica o conceito de exclusão social da 

forma como é amplamente utilizado por inúmeros estudiosos, intelectuais e outros 

segmentos da sociedade, no sentido de explicar o atual crescimento do desemprego 

e da pobreza, considerando como excluídos as pessoas desprovidas de alguma 

propriedade, ou de alguma forma de contrato social, seja relativo ao trabalho, a terra, 

à renda, ao consumo ou ao sistema de seguridade social. Essa interpretação pode 
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acarretar uma interpretação “de que, o atual quadro de exclusão traria um caráter 

inédito aos conflitos sociais contemporâneos” (p.95-6). 

O autor propõe uma alternativa às teses sobre exclusão social: 

Que procure analisar a totalidade em que está inserido o fenômeno atual do 
desemprego e do pauperismo. Com base na lei geral da acumulação 
capitalista, elaborada por Marx, tento apreender, ainda que de forma 
aproximativa, as complexas mediações que ligam as expressões 
fenomênicas do desemprego e do pauperismo à configuração do 
capitalismo atual e sua dinâmica de integração/expulsão da força de 
trabalho (MARANHÃO, 2008, p.96-7). 

Em sua análise, aponta que:  

Em pleno século XXI, o capitalismo não conseguiu livrar-se de uma lei em 
tendencial básica de seu desenvolvimento: quanto mais se acumula riqueza 
em forma de capital de um lado, mais se aglutina a massa de trabalhadores 
despossuídos do outro. Essa é lei geral da acumulação capitalista que se 
contrai, repõe ou se renova de acordo com as peculiaridades de cada 
tempo. A história mostrou que ela não pode ser expurgada do sistema de 
produção e reprodução do capital. Seu prosseguimento depende da 
continuidade das relações sociais que alienam os trabalhadores dos meios 
e frutos do seu trabalho. [...] sua superação é uma tarefa política e social 
dos próprios trabalhadores e condição do livre desenvolvimento de todos 
(MARANHÃO, 2008, p.127). 

Nessa perspectiva, para um melhor entendimento sobre a acumulação 

capitalista e suas consequências, é importante destacar parte do enunciado de Marx 

à Lei Geral da Acumulação Capitalista- LGAC, em O Capital, capítulo XXIII: 

Quanto maiores a riqueza social, o capital em função, a dimensão e energia 
do seu crescimento e, consequentemente, a magnitude absoluta do 
proletariado e da força produtiva de seu trabalho, tanto maior o exército 
industrial de reserva. A força de trabalho disponível é ampliada pelas 
mesmas causas que aumentam a força expansiva do capital. A magnitude 
relativa do exército industrial de reserva cresce, portanto, com as potências 
da riqueza, [...]. E, ainda quanto maiores essa camada de lázaros da classe 
trabalhadora e o exército industrial de reserva, tanto maior, o pauperismo 
(MARX, 2007, p.748). 

Ainda com referência à LGAC, que como todas as leis sofrem modificações 

em seu funcionamento de acordo com as circunstâncias, cabe destacar que: 
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Graças ao progresso da produtividade do trabalho social, quantidade 
sempre crescente de meios de produção pode ser mobilizada com um 
dispêndio progressivamente menor de força humana. Este enunciado é uma 
lei na sociedade capitalista, onde o instrumental de trabalho emprega o 
trabalhador, e não este o instrumental. [...] quanto maior a produtividade do 
trabalho, tanto maior a pressão dos trabalhadores sobre os meios de 
emprego, tanto mais precária, portanto, sua condição de existência, a saber, 
a venda da própria força para aumentar a riqueza alheia ou a expansão do 
capital. O crescimento dos meios de produção e da produtividade do 
trabalho, mais rápido que o crescimento da população produtiva, se 
expressa, de maneira inversa, na sociedade capitalista. Nesta, a população 
trabalhadora aumenta sempre mais rapidamente do que as condições em 
que o capital pode empregar os acréscimos dessa população para expandir-
se (MARX, 2007, p.748-49). 

Nada mais atual do que a essência dessa lei, criada por Marx, que data de 

1867, por esta razão está incluída neste estudo. Apesar da ausência de 

aprofundamentos, trata-se de uma lei que só em destacar disposições em sua 

formulação teórica, em poucas palavras, é passível de compreensão e adequação à 

realidade da produção capitalista contemporânea. 

 

1.1. A “nova acumulação flexível” no capitalismo contemporâneo 

 

A principal característica do estágio imperialista do capital denominada 

“acumulação flexível”, foi uma terminologia adotada e amplamente estudada pelo 

geógrafo norte-americano David Harvey. 

A acumulação flexível [...] se apóia na flexibilidade dos processos de 
trabalho, dos mercados de trabalho, dos produtos e padrões de consumo. 
Caracteriza-se pelo surgimento de setores de produção inteiramente novos, 
novas maneiras de fornecimento de serviços financeiros, novos mercados e, 
sobretudo, taxas altamente intensificadas de inovação comercial, 
tecnológica e organizacional. [...] envolve rápidas mudanças dos padrões do 
desenvolvimento desigual, tanto entre setores como entre regiões 
geográficas, criando, por exemplo, um vasto movimento no emprego no 
chamado “setor de serviços” (HARVEY, 1998, p.140). 

É importante destacar que a acumulação flexível não é um fenômeno 

essencialmente “novo”, portanto, não foi concebida no estágio imperialista do capital, 

tampouco na fase do capitalismo contemporâneo.  

A categoria da flexibilidade surgiu nos primórdios da produção capitalista, 

quando ocorreu a instauração do trabalho assalariado pelo capital, promovendo a 

“despossessão do trabalhador assalariado das condições de vida”. Portanto, é 
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intrínseca ao modo de produção capitalista. “Uma das características histórico-

ontológicas da produção capitalista é sempre flexibilizar as condições de produção – 

principalmente as da força de trabalho” (ALVES, 2005, p.22-3). 

Sennett (2007) refere que a palavra flexibilidade, foi introduzida no século XV 

na língua inglesa, cujo sentido se originou de uma observação que considera 

simples a de que: 

Embora a árvore se dobrasse ao vento, seus galhos sempre voltavam à 
posição normal. “Flexibilidade” designa essa capacidade de ceder e 
recuperar-se da árvore, o teste e restauração da sua forma. Em termos 
ideais, o comportamento humano flexível deve ter a mesma força tênsil: ser 
adaptável a circunstâncias variáveis, mas quebrado por elas. A sociedade 
busca meios de destruir os males da rotina com a criação de instituições 
mais flexíveis. As práticas de flexibilidade, porém, concentram-se nas forças 
que dobram as pessoas (SENNETT, 2007, p.53).  

Nesse sentido, enfatiza que no “novo capitalismo” em sua expressão 

“capitalismo flexível”, apenas se descreve sobre o sistema, mais uma variação sobre 

um velho tema. A flexibilidade é enfatizada no sentido de atacar as formas rígidas de 

burocracia, e os males da rotina cega com a justificativa de dar mais liberdade às 

pessoas para moldar suas vidas. Os trabalhadores têm que ser ágeis, abertos a 

mudanças em curto prazo, sujeitos a riscos continuadamente e depender, cada vez 

menos, de aparatos legais e de procedimentos formais. Assim, a flexibilidade pode 

causar ansiedade: os indivíduos não sabem quais riscos serão compensados, quais 

os caminhos a seguir, é outra forma de levantar a maldição da opressão do 

capitalismo. Um dos aspectos mais confusos decorrentes da flexibilidade pode estar 

no impacto que provoca sobre o caráter pessoal, já que o termo “caráter” em um 

sentido mais abrangente se refere a desejos e sentimentos que podem apostemar 

por dentro, sem que ninguém veja (SENNETT, 2007, p.10-1). 

A centralidade da flexibilização do trabalho se evidencia na conjugação das 

condições objetivas e subjetivas da globalização, da reestruturação produtiva e das 

políticas neoliberais. A flexibilização e a precarização são indissoluvelmente ligadas 

e se metamorfoseiam, assumindo novas dimensões e configurações, impondo em 

curto prazo agilidade aos processos de produção e de trabalho, contando com 

trabalhadores que se submetem a quaisquer condições de trabalho, no ritmo das 

rápidas mudanças. A mesma lógica que estimula a inovação permanente das 

tecnologias incide na força de trabalho, de forma impiedosa, e transforma os 
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trabalhadores em homens obsoletos, descartáveis, que devem ser superados e 

facilmente substituídos por outros novos, modernos, ou seja, flexíveis. É o tempo 

dos novos (des)empregados, ou empregáveis por curto prazo, através de precárias 

formas de contratos com destaque às terceirizações/subcontratações10. No plano 

político, ideológico e cultural, a individualidade se transformou em puro 

individualismo, onde cada indivíduo é responsável por se dotar de meios e atributos 

que são exigidos para se submeter à empregabilidade – um conjunto de qualidades 

típicas para se adaptarem as novas situações do “regime de urgência produtiva” 

(THÉBAUD-MONY; DRUCK, 2007, p.26).  

Este regime implica uma tríplice flexibilidade: nos empregos (trabalho 
sazonal e temporário, subcontratação, desemprego temporário, etc.); nos 
tempos de trabalho (anarquia dos horários diários, semanais e anuais, 
intensificação do trabalho) e na vida familiar (apoiados na divisão sexual do 
trabalho clássica, na qual as mulheres são responsáveis pela gestão da 
família e os homens são disponibilizados para qualquer horário de trabalho, 
qualquer lugar ou forma de inserção) (THÉBAUD-MONY; DRUCK, 2007, 
p.37).  

Mesmo sendo um fenômeno antigo, é a partir de meados da década de 70 e 

início de 80 que se apresenta um “novo” modo de acumulação flexível. É nesse 

período, que o fenômeno é utilizado por alguns teóricos como sendo inerente ao 

processo de reestruturação produtiva11.  

Harvey (1998) considera a reestruturação produtiva, como a própria 

acumulação flexível – enquanto resultado sócio-histórico da luta de classes, iniciada 

a partir do final da década de 60. As repercussões da reestruturação produtiva sobre 

o trabalho são marcantes: instaura-se um novo padrão de desemprego estrutural e 

constitui-se a precarização do trabalho, nos diferentes ramos produtivos e de 

serviços, que atinge o trabalhador tanto na sua objetividade quanto na subjetividade. 

                                                 
10

 O termo terceirização (o termo original em inglês é “outsourcing”), na literatura brasileira, segundo Carelli (2007) é definido 
como: transferência de atividades a terceiros, especialização, atividade-fim, parceria, foco na atividade principal. Trata-se de 
um fenômeno que não pertence ao direito do trabalho, nem se constitui num instituto do direito no Brasil. E, enfatiza que o 
termo terceirização é uma criação brasileira, para indicar que se transfere a um terceiro, a outro, uma atividade que vinha 
sendo realizada pela empresa ou poderia ser realizada por ela. O termo subcontratação é utilizado no país de forma 
secundária. Contudo, conceitualmente a terceirização seria a entrega de determinada atividade periférica para ser realizada de 
forma autônoma por empresa especializada, não podendo ser confundida como fornecimento de mão-de-obra, abominada por 
todo o mundo, e que recebe pejorativamente o nome de “marchandage” que é condenada pelo primeiro princípio da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT): “o trabalho não é mercadoria” (p.59). 
11

 [...] a reestruturação produtiva é um movimento de caráter estrutural que ocorre no plano da produção e do trabalho e realiza 
transformações indispensáveis a esta fase histórica do capitalismo. [...] No plano mais geral da atividade econômica, se 
consubstancia na introdução de novos padrões de gestão/organização do trabalho e da produção [...], (DRUCK, 1996, p.20-1). 
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Para Alves (2005), na era da mundialização do capital sob a ofensiva 

neoliberal12, a categoria da flexibilidade – que é intrínseca à produção capitalista – 

se torna essencialmente “nova”, em termos qualitativos, com a sua vinculação 

estrutural ao estágio imperialista, onde desenvolve e adquire múltiplas 

determinações assumindo proporções de grande intensidade e amplitude, tornando-

se um atributo da própria organização social da produção. A flexibilidade expressa a 

necessidade imperiosa de o capital subsumir, submeter e subordinar o trabalho à 

sua lógica, não só pela perpétua sublevação da produção e reprodução de 

mercadorias, mas principalmente da força de trabalho.  

É a flexibilidade do trabalho, compreendida como a plena capacidade de o 
capital tornar domável, complacente e submissa a força de trabalho, que irá 
caracterizar o “momento predominante” do complexo de reestruturação 
produtiva. [...] o debate sobre a flexibilidade é vinculado às características 
atribuídas ao chamado “modelo japonês” ou, mais precisamente, ao modo 
“toyotista” de organização e gestão da produção. (ALVES, 2005, p.25).  

Segundo Antunes (1999), o processo de produção denominado de toyotismo 

ou “modelo japonês” de expansão e consolidação do capitalismo monopolista 

industrial nasceu no Japão, como resposta à crise japonesa no pós-guerra, tendo 

como eixo central o aumento da produção sem aumentar o contingente de 

trabalhadores. Os resultados, num curtíssimo período de tempo, foram altíssimos 

padrões de produtividade e de índices de acumulação capitalista. O toyotismo se 

diferencia do fordismo basicamente pelos seguintes traços: a produção é 

heterogênea e muito vinculada à demanda no atendimento, as exigências mais 

individualizadas dos consumidores; fundamenta-se no trabalho em equipe (team 

work) com polivalência e plurifuncionalidade dos trabalhadores e das máquinas; o 

processo produtivo é flexível; tem como principio o just in time, o melhor 

aproveitamento possível do tempo de produção; funciona com o sistema kanban 

(estoques mínimos); apresenta uma estrutura organizacional horizontalizada que 

prioriza o que é central em sua especialidade no processo produtivo e transfere a 

terceiros (terceirizações) grande parte do que era produzido dentro do seu espaço 

                                                 
12

 A ideologia neoliberal é a ideologia política hegemônica da globalização originária, que tenta impor uma nova ordem 
capitalista mundial centrada no mercado. [...] é um discurso, uma crença e uma prática de economia política do capital, que se 
desenvolve (e se potencializa e se auto-reproduz) nos períodos históricos de maior expressão do capitalismo mundial (ALVES, 
200, p.39). 
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produtivo; e, induz ganhos salariais intrinsecamente vinculados ao aumento da 

produtividade.  

A racionalização do processo produtivo, dotada de forte disciplinamento da 
força de trabalho e impulsionada pela necessidade de implantar formas de 
capital e de trabalho intensivo, caracterizou a via toyotista de 
desenvolvimento do capitalismo monopolista no Japão e seu processo de 
liofilização organizacional e do trabalho. [...] o processo de produção do tipo 
toyotista, por meio do team work, supõe, portanto uma intensificação da 
exploração do trabalho. [...] e reinaugura um novo patamar de intensificação 
do trabalho, combinando fortemente as formas relativa e absoluta da 
extração da mais-valia (ANTUNES, 1999, p.55-56). 

Alves (2001) caracteriza o toyotismo como a ideologia orgânica da produção 

capitalista sob a mundialização do capital, devido à amplitude de valores e regras 

que sustentam uma série de protocolos organizacionais13, que atingem a produção 

tanto da indústria quanto dos serviços (e, por analogia, na administração pública) e 

tenta articular, no plano da organização subjetiva da produção capitalista latu sensu, 

uma nova forma de acumulação centrada na flexibilidade. Todas as organizações 

produtivas, mesmo as que não participam da criação de valor (área de serviços), é 

coagida pelo capital a adotar os princípios organizacionais da matriz ideológico-

valorativa do toyotismo, que se articulam e se mesclam com continuidades e 

descontinuidades à elementos tayloristas/fordistas.  

O toyotismo é um dispositivo organizacional e ideológico que busca debilitar 
(e anular), ou negar o caráter antagônico do trabalho. [...].  Há uma busca 
pela plena subsunção real da subjetividade da força de trabalho à lógica do 
capital, a articulação hábil da “força” (destruição do sindicalismo de base 
territorial) com a persuasão (altos salários, benefícios sociais diversos, 
propaganda ideológica e política habilíssima. [...]. procura desenvolver 
mecanismos de comprometimento dos trabalhadores assalariados, que 
aprimoram o controle do capital na dimensão subjetiva (ALVES, 2001, 
p.182;187-8). 

Sob essa lógica, a competição entre os trabalhadores é intrínseca à ideia do 

trabalho em equipe, onde os líderes de equipe são simultaneamente avaliadores e 

representantes dos sindicatos; há uma supervisão rígida, porém incorporada, 

                                                 
13

 Os protocolos organizacionais do toyotismo se constituem na via de racionalização do trabalho, que configura seus nexos 
essenciais pela inserção engajada do trabalhador assalariado na produção capitalista – engajamento estimulado, captura da 
subjetividade operária. E, seus nexos contingentes, que são objetos de análises da sociologia do trabalho, são a 
autonomação/auto-ativação (cujos conceitos foram desenvolvidos pelo toyotismo aplicando-os a situações de trabalho vivo e 
trabalho morto, respectivamente), o just-in-time/kanban, a polivalência, entre outras inovações institucionais (ALVES, 2005). 
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integrada à subjetividade contingente da força de trabalho. Isso gera uma 

concorrência onde cada um tende a ser supervisor do outro. O lema do trabalho em 

equipe é “somos todos chefes”. Portanto, há uma densidade manipulatória, onde 

não se captura do trabalhador apenas o fazer e o saber; mas a sua disposição 

intelectual-afetiva que se constitui para cooperar com a lógica da acumulação. 

Assim, o capital cria um ambiente de desafios contínuos, que impulsiona o “espírito 

do trabalhador” e matem viva a “tensão produtiva” (ALVES, 2001, p.189; 191).      

Com efeito, a transferibilidade do receituário do toyotismo se transformou num 

enorme interesse para o capital ocidental, principalmente com a crise de 70. 

Contudo, a sua incorporação e adaptabilidade sempre estiveram condicionadas, 

necessariamente, às particularidades e singularidades de cada país, no que se 

referem às condições econômicas, sociais, políticas, ideológicas e à inserção do 

país na divisão internacional do trabalho, aos seus movimentos sindicais e às 

condições do mercado de trabalho, entre outros determinantes. 

Alves (2005) enfatiza que para o materialismo histórico, não existe uma 

identidade entre gênese e validade. Portanto, em relação ao toyotismo enquanto 

modelo de gestão da produção capitalista, não pode ser reduzido às condições 

sócio-históricas originárias do capitalismo japonês, mas, deverá incorporar uma 

“nova significação para o capital”. Desse modo, apesar de reconhecer o toyotismo 

como “momento predominante do complexo de reestruturação produtiva” (p.31) e 

como uma nova ofensiva do capital na produção, não o considera  

um novo modo de regulação do capitalismo; [...] o potencial heurístico do 
conceito de toyotismo é limitado à compreensão do surgimento de uma 
nova lógica de produção de mercadorias, novos princípios de administração 
da produção capitalista, de gestão da força de trabalho, cujo valor universal 
é constituir uma nova hegemonia do capital na produção, por meio da 
captura da subjetividade operária pela lógica do capital . É um estágio 
superior de racionalização do trabalho que não rompe, a rigor, com a lógica 
do taylorismo-fordismo (ALVES, 2005, p.31).     

Pelo exposto, pode-se evidenciar como o novo complexo de reestruturação 

produtiva incorpora e impulsiona com maior aceleração histórica as perversidades 

inscritas na LGAC, na direção do enfraquecimento do mundo do trabalho com 

manifestações danosas que incidem tanto na dimensão objetiva quanto na subjetiva 

do trabalho. 
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1.2. Configurações da força de trabalho sob a égide da acumulação flexível  

 

É a partir de uma realidade mundializada que se pretende buscar, através de 

definições e redefinições, as especificidades e modalidades que configuram o 

processo de trabalho e caracterizam a força de trabalho, de forma geral, e em 

saúde, que ultrapassa o aspecto estritamente econômico da produção e se firma 

não apenas no trabalho objetivamente, mas em todas as dimensões da vida social.  

Para facilitar essa compreensão, convém destacar inicialmente elementos 

referentes à força de trabalho na produção capitalista, de forma mais ampla.  

Isso posto, torna-se imprescindível incorporar, mesmo que de forma limitada, 

a definição sobre força de trabalho a partir das concepções de Marx, na qual afirma 

que no processo de trabalho o capital não explora os meios e os objetos de trabalho, 

que se constitui em trabalho morto, mas, necessariamente a sua lógica, explora a 

força de trabalho – o trabalho vivo.  Trabalho vivo cria valor e por isso se incorpora 

de maneira constante ao processo de valorização do trabalho objetivado, 

Por força de trabalho ou capacidade de trabalho compreendemos o 
conjunto das faculdades físicas e mentais, existentes no corpo e na 
personalidade viva de um ser humano, as quais ele põe em ação toda vez 
que produz valores-de-uso de qualquer espécie. [...] a força de trabalho só 
pode ser oferecida ou vendida como mercadoria pelo seu próprio possuidor. 
[...] só aparece o capital quando o possuidor de meios de produção e de 
subsistência encontra o trabalhador livre no mercado vendendo sua força de 
trabalho, e esta única condição histórica determina um período da história 
da humanidade (MARX, 1980, p.189-190). 

A força de trabalho enquanto uma mercadoria peculiar tem um valor que: 

é determinado como o de qualquer outra mercadoria, pelo tempo de 
trabalho necessário a sua produção e, por consequência, a sua reprodução. 
Enquanto valor, a força de trabalho representa apenas determinada 
quantidade de trabalho social médio nela corporificado. Não é mais que a 
aptidão do indivíduo vivo. [...]. Dada a existência do indivíduo, a produção 
da força de trabalho consiste em sua manutenção ou reprodução. [...] o 
valor da força de trabalho é o valor dos meios de subsistência necessários à 
manutenção de seu possuidor. A força de trabalho só se torna realidade 
com seu exercício, só se põe em ação no trabalho (MARX, 1980, p.191).  

Para Marx (1980), o indivíduo ao colocar a força de trabalho em ação torna-se 

trabalhador, cujo trabalho para se transformar em mercadoria tem de ser empregado 

em valores de uso, que são coisas que sirvam para satisfazer necessidades de 
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qualquer natureza. Um valor de uso pode ser considerado matéria-prima, meio de 

trabalho ou produto, dependendo totalmente da sua função e da posição que ocupa 

no processo de trabalho. A variação dessa posição determina a natureza do valor-

de-uso. Portanto, “o processo de trabalho é uma atividade dirigida com o fim de criar 

valores-de-uso” (p.208). O processo de trabalho, quando ocorre como processo de 

consumo da força de trabalho, apresenta dois fenômenos característicos: 1) o 

trabalhador trabalha sob o controle do capitalista, ao qual pertence o seu trabalho 

[...]; 2) o produto é propriedade do capitalista não do produtor imediato, o trabalhador 

(p.209). 

 Tratando-se da força de trabalho, do ponto de vista do serviço, Marx (1980) 

faz uma referência, onde: “Serviço seria o efeito útil de um valor de uso, seria um 

valor de troca” (p.217).  

Mas, o trabalho pretérito que se materializa na força de trabalho e o trabalho 
vivo que ela pode realizar, os custos diários de sua produção e o trabalho 
que ela despende são duas grandezas inteiramente diversas. A primeira 
grandeza determina seu valor de troca, a segunda constitui seu valor de 
uso. [...]. O valor da força de trabalho e o valor que ela cria no processo de 
trabalho são, portanto duas magnitudes distintas. [...]. Na realidade, o 
vendedor da força de trabalho, como o de qualquer mercadoria, realiza seu 
valor de troca e aliena seu valor de uso (MARX, 1980, p.218).  

Marx (1980) faz duas comparações, a primeira entre o processo de produzir 

valor com o de produzir mais-valia, onde o ato de produzir valor simplesmente dura 

até o ponto em que o valor da força de trabalho pago pelo capital é substituído por 

um equivalente. Ao ultrapassar esse ponto, o processo de produzir valor torna-se 

processo de produzir mais-valia. A segunda, entre o processo de produzir valor com 

o processo de trabalho que produz valores de uso através do trabalho útil. Essa 

atividade no processo de trabalho é considerada qualitativamente, em sua espécie 

particular, segundo seu conteúdo e objetivo. Mas, no mesmo processo de trabalho 

quando se cogita da produção de valor é considerado quantitativo, só se computa o 

trabalho de acordo com a sua duração em relação ao tempo gasto utilmente pela 

força de trabalho. 

Evidentemente, existem várias formulações, de vários autores, sob as mais 

diferentes perspectivas, sobre as transformações do mundo do trabalho no 

capitalismo contemporâneo e consequentemente como essas transformações 

incidem e se expressam na constituição e na dinâmica da força de trabalho.  
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Para Vasapollo (2007), atualmente coexistem as diversas faces de extração 

da mais-valia, do modo de produção capitalista, enquanto fundamento da exploração 

do capital. Com base nessa afirmação, ainda hoje se deve falar em proletariado, 

classe e movimento operário. Também, a criação do valor não se fundamenta 

apenas na exploração do trabalho do operário fabril, mas em cada atividade na 

“fábrica social generalizada” (p.9).     

No capitalismo pós-fordista, a economia da informação/capital informação14 

controla e desenvolve os mecanismos da acumulação flexível, submetendo a 

subjetividade social às regras das tecnologias de informação/comunicação que 

dominam simultaneamente o tempo de trabalho direto e o tempo de vida social em 

sua totalidade, reforçando a contradição capital-trabalho. Portanto, está se 

consolidando uma nova lógica econômico-produtiva, baseada numa acumulação 

generalizada que contem formas cada vez mais desenfreadas de exploração com 

extração da mais-valia absoluta e relativa (VASAPOLLO, 2007).  

Sobre mecanismos de acumulação, Vasapollo (2007) destaca o surgimento 

de um setor terciário que se integra aos demais setores produtivos, especialmente o 

industrial e forma um modelo espacial de desenvolvimento, que denomina de “tecido 

de níveis múltiplos de irradiação terciária” que se associa à flexibilidade da vida 

social. É um terciário acompanhado por externalizações do ciclo produtivo e por 

flexibilização generalizada, que não pode ser explicada “por simples processos de 

desindustrialização, de reestruturação e reconversão industrial, mas por exigências 

de reestruturações e diversificações geradas pelo modelo de capitalismo 

contemporâneo” (p.17). 

Considera que, esta é uma fase de transição, ainda em vias de definição, 

porém já apresenta contornos bem claros. “Se existe um aumento da produção de 

serviços em relação à de bens materiais, isso ocorre através de processos de 

externalização de serviços e fases do processo produtivo de baixo valor agregado, 

sob um contexto de superexploração do trabalho” (VASAPOLLO, 2007, p.17).  

Essa fase, pós-fordista da fábrica social generalizada, provoca entre outras 

consequências, um aumento excessivo dos níveis de desemprego estrutural e 

inúmeras formas de “trabalho atípico15 e flexível, catalogáveis entre trabalho 

                                                 
14

 Capital informação é entendida como a introdução da comunicação e da informação no mundo da produção, que as converte 
em mercadoria e valor (VASAPOLLO, 2007, p.9). 
15

 No trabalho atípico são incluídas todas as formas de prestação de serviços, diferentes do modelo padrão, ou seja, do 
trabalho efetivo com garantias formais e contratuais, por tempo indeterminado e full-time (VASAPOLLO, 2007, p.103). 
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assalariado, desde o emprego fixo até as piores formas de contrato, todas sob o 

comando do capital” (VASAPOLLO, 2007, p.31).  

Para o autor as imposições à força de trabalho, que se submete a trabalhos 

reais mais baixos e em piores condições, se traduzem, de maneira sem precedentes 

para os assalariados no mal-estar do trabalho, no medo de perder o emprego, de 

não ter mais uma vida social e “de viver apenas do trabalho e para o trabalho, com a 

angústia vinculada à consciência de um avanço tecnológico que não resolve as 

necessidades sociais. É o processo que precariza a totalidade do viver social” (p.92).  

São profundas as transformações pelas quais vem passando a classe 

trabalhadora, que segundo Antunes (2007) essa afirmativa já se tornou lugar-

comum. E, que aproximadamente um terço da força humana de trabalho, em escala 

mundial, está exercendo trabalhos precários, parciais, temporários, ou já vivenciou a 

“barbárie do desemprego”. A classe trabalhadora se caracteriza, por um lado, “cada 

vez menos homens e mulheres trabalham muito, em ritmo e intensidade”, com uma 

redução significativa do trabalho estável, herdada da fase industrial que conformou o 

capitalismo no século XX. Como o capital não pode eliminar completamente a força 

de trabalho, busca a sua redução em várias áreas e ampliação em outras, como se 

observa pela crescente apropriação da dimensão cognitiva de trabalho. Por outro 

lado, a classe trabalhadora encontra menos trabalho, o que acarreta a busca e a 

aceitação de qualquer labor, o que impulsiona a tendência crescente de 

precarização do trabalho, sendo a elevação do desemprego estrutural “a sua 

manifestação mais virulenta” (p.13-4). 

São inúmeras as teses que advogam sobre o fim do trabalho, mas 

contrariamente, Antunes (2007) aponta um desafio que é o de compreender o que 

ele denomina de nova polissemia ou nova morfologia do trabalho, tendo como 

elemento mais visível o seu desenho multifacetado, que compreende desde a 

crescente redução do proletariado industrial e rural clássicos, até o enorme 

incremento dos assalariados de serviços, dos contingentes de trabalhadores 

terceirizados/subcontratados e temporários. A noção de tempo e de espaço também 

é metamorfoseada e se intensificam as formas de extração do trabalho, 

fundamentadas no trabalho multifuncional, polivalente, desespecializado, 

redesenhando as formas de representação das forças sociais do trabalho. E, 

enfatiza: “A classe trabalhadora compreende a totalidade dos assalariados, homens 
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e mulheres que vivem da venda da sua força de trabalho, a classe-que-vive-do-

trabalho, e que são despossuídos dos meios de produção” (p.18).  

No atual estágio do capitalismo, se retransmite o savoir faire para o trabalho, 

se apropriando crescentemente da sua dimensão intelectual, da capacidade 

cognitiva, na busca de um envolvimento intenso da subjetividade operária. Nesse 

processo parte do saber intelectual é transferido para instrumentos tecnológicos 

informatizados, que passam a reproduzir parte das atividades, mas na 

impossibilidade de uma máquina suprimir o trabalho vivo, se apresenta nesse 

processo, o envolvimento interativo que faz aumentar ainda mais o estranhamento e 

a alienação do trabalho, bem como, as formas de reificação, elevando 

substancialmente a subjetividade do exercício de uma vida autêntica e 

autodeterminada (ANTUNES, 2005).  

Desse modo, ao invés da substituição do trabalho pela ciência, da produção 

de valores pela esfera comunicacional, da substituição da produção pela informação, 

o que se expressa no mundo contemporâneo no contexto da reestruturação 

produtiva é uma maior interrelação e interpenetração entre as atividades do trabalho 

produtivo e do improdutivo, ou seja, entre as atividades fabris e a de serviços, entre 

as atividades de concepção e as laborativas; que se expandem. Portanto, há uma 

necessidade de se remeter ao desenvolvimento de uma concepção ampliada do 

trabalho no capitalismo contemporâneo, e não à sua negação ou eliminação da 

classe trabalhadora. Isso porque o capital pode diminuir o trabalho vivo, mas não 

pode extingui-lo (ANTUNES, 2005). 

À base da acumulação flexível, Netto (2006) enfatiza que na reestruturação 

produtiva é essencial a intensiva incorporação à produção de tecnologias que 

resultam de avanços tecno-científicos que acarretam um desenvolvimento de forças 

produtivas e impõe uma redução à demanda da força de trabalho (trabalho vivo).  

Esse processo, segundo Netto (2006) apresenta três implicações imediatas: a 

primeira se relaciona efetivamente à expansão das fronteiras do trabalhador coletivo, 

determinada pelas amplas e complexas atividades intelectuais requeridas para a 

produção material. O trabalhador coletivo – “capacidade de trabalho combinada” –, 

que era próprio da grande indústria, passou com o desenvolvimento do capitalismo a 

envolver não apenas os trabalhadores manuais, mas também, e numa escala 

progressivamente maior, trabalhadores intelectuais [...]. Quanto mais se desenvolve 

a produção especificamente capitalista, mais se expandem as fronteiras do 
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trabalhador coletivo (imersa na complexa discussão quanto à natureza produtiva e 

improdutiva do trabalho), que deixa de se situar apenas nos limites físicos da grande 

indústria e se introduz em diferentes espaços sócio-ocupacionais.  

A segunda se refere às exigências que são postas à força de trabalho, 

envolvida diretamente na produção, como é o caso de qualificações mais elevadas, 

que possibilitem a atuação em atividades múltiplas, ou seja, essa força de trabalho 

deverá ser qualificada e polivalente. Paralelamente a essas exigências, ocorre um 

movimento inverso: muitas atividades laborativas são desqualificadas, o que requer 

o emprego de uma força de trabalho facilmente substituível e em sua maioria 

precarizada.  

A terceira se relaciona à gestão dessa força de trabalho, que apela à 

participação e ao envolvimento dos trabalhadores, valorizando a comunicação e a 

redução das hierarquias mediante a introdução de equipes de trabalho, e estimula o 

sindicalismo de empresas (ou de resultados) com o objetivo de quebrar a 

consciência de classe dos trabalhadores (NETTO, 2006). 

O aspecto mais significativo do capitalismo contemporâneo, em relação à 

força de trabalho, é o fato de ter transformado o desemprego maciço em fenômeno 

permanente, todos os indicativos remetem a tendência crescente e irreversível do 

exército industrial de reserva. Esse fato, aliado à precarização e à “informalização” 

das relações de trabalho, trazem à tona formas antigas de exploração (aumento da 

jornada de trabalho, trabalho infantil, diferenças salariais entre homens e mulheres, 

trabalho escravo, etc.) e seus efeitos deletérios (NETTO, 2006).  

Na argumentação de Netto (2006), fica evidente o esforço em apresentar que, 

qualquer tipo de controle ou regulamentação repugna a natureza do capital 
– ele não avança segundo a sua lógica se encontra outras barreiras e 
limites que aqueles que derivam da estrutura do seu próprio movimento. [...]. 
Realmente, o capitalismo contemporâneo particulariza-se pelo fato de, nele, 
o capital estar destruindo as regulamentações que lhe foram impostas como 
resultado das lutas do movimento operário e das camadas de trabalhadoras. 
[...] prioriza a supressão de direitos sociais arduamente conquistados [...] e a 
liquidação das garantias ao trabalho em nome da flexibilização (NETTO, 
2006, p.225-26). 

Nessa ordem de considerações, Tavares (2004) traz à discussão o que 

denomina de uma “nova informalidade”, ou seja, como o trabalho informal vem se 

relacionando com o capital na contemporaneidade. Apresenta uma discussão sobre 
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o que se denomina “setor informal”, enquanto conceito fechado, complementar ás 

políticas de assistência, que exclui o trabalho informal do processo de reprodução do 

capital, onde ele não cria riqueza, nem participa das relações sociais através das 

quais os homens se organizam para sua reprodução material e espiritual. O 

setorialismo é uma invenção liberal.  

Assim, a autora desloca a discussão para o trabalho informal que se realiza 

no interior da produção capitalista, que se encontra em elevada expansão e em 

efetiva participação no processo de acumulação do capital. 

A ampliação do trabalho informal articulado à produção capitalista cumpre o 
papel de reduzir os custos variáveis da produção, pela não obrigatoriedade 
dos custos sociais do emprego. Portanto, o trabalho informal se constitui 
numa estratégia funcional ao capital, [...] onde a diversidade de status de 
assalariado permite, com maior liberdade, uma exploração mais intensa 
dessa forma de trabalho, pela articulação sistemática de mais-valia absoluta 
com a mais-valia relativa. [...] Nesse sentido, toda relação entre capital e 
trabalho na qual a compra da força de trabalho é dissimulada por 
mecanismos que descaracterizam a relação formal de assalariamento, 
dando a impressão de uma relação de compra e venda de mercadoria, é 
trabalho informal (TAVARES, 2004, p.47-9). 

A informalidade é tratada pela autora, tanto pela lógica do trabalho produtivo 

como improdutivo, conforme foi referido. Com isso, o trabalho informal faz parte de 

uma jornada de trabalho combinada que é determinada por uma força coletiva do 

trabalho (força produtiva do capital). As relações informais ocorrem na indústria, no 

comércio e nos serviços em geral. “O segmento moderno da informalidade é a 

terceirização”, enquanto uma nova modalidade de exploração do trabalho que 

assegura ao capital uma liberdade jamais imaginável anteriormente, oferecendo a 

possibilidade do uso em larga escala do trabalho mediante relações informais, onde 

o capital pode se movimentar sem receios, pois as instituições públicas atuam na 

promoção dos ajustes necessários, traduzidos em leis trabalhistas “flexíveis”. Mas, 

enfatiza que “essa sucessão de novidades só diz respeito à forma. Porque, há 

processos de terceirização que externalizam ou internalizam, intensificando a 

exploração do trabalho pelo método de pagamento, dentre outros mecanismos” 

(Tavares, 2004, p.146).  

Tavares (2004, p.208) afirma que: “a informalidade, ao contrário de ser 

intersticial, oferece indícios de estar se generalizando como forma essencial da 

relação capitalista. Essa não é uma tendência à qual se devam fechar os olhos”. Na 
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condição de informalidade, os locais de trabalho são improvisados; a 

clandestinidade permite a ausência de fiscalizações dos órgãos responsáveis pela 

segurança do trabalho; as jornadas são mais longas; não se respeitam folgas em 

feriados ou finais de semana; não há proteção social; o trabalho feminino é 

brutalmente explorado; há exploração do trabalho infantil, rebaixa-se o salário pela 

presença de intermediários; reduz-se o quadro de associados dos sindicatos e 

consequentemente o poder de negociação. A sobrecarga de trabalho e as 

dificuldades materiais inviabilizam qualquer organização dos trabalhadores; e, 

qualquer forma de resistência vai esbarrar na autonomia e qualquer movimento de 

rebeldia implica na perda imediata do trabalho.  

Cabe destacar, uma advertência feita por Linhart (2007) de que para muitos 

especialistas sobre o trabalho, qualquer inovação no mesmo pode se traduzir numa 

armadilha quando se coloca um campo sobre o outro. Há, por um lado, aqueles que 

afirmam que estão ocorrendo transformações radicais que afetam o trabalho, que sai 

de um tipo de lógica para entrar em outra, onde há uma grande autonomia e um 

envolvimento dos assalariados em seu trabalho. Nessa perspectiva, as inovações 

são suficientemente importantes e interligadas para criar novas coerências que 

conformariam um novo modelo de organização do trabalho. Por outro lado, os que 

negam a existência de verdadeiras rupturas e referem que o que está ocorrendo são 

esforços ou formas de adaptação relacionadas apenas à necessidade de uma 

radicalização das lógicas já utilizadas, mais especificamente, as estruturadas sob a 

lógica taylorista. 

Uma dificuldade se impõe: é que uma mesma inovação pode servir para 

vários objetivos e se revestir de diferentes legitimidades, produzindo efeitos de 

natureza diferente de acordo com as lógicas das quais se aproxima. Se uma 

inovação se difunde em um determinado período, deverá ser analisada de acordo 

com os objetivos que regem o seu surgimento, objetivos estes que podem pertencer 

a um período ou contexto diferente. A inovação é concebida, principalmente, em 

resposta a um problema, para superar obstáculos na realização de uma ação, de um 

projeto, de uma atividade (LINHART, 2007).  

De acordo com Linhart (2007) as inovações não buscam objetivos unilaterais, 

podem se prestar a vários objetivos – são multivalentes. Atualmente, as inovações 

que surgem no mundo do trabalho parecem ilustrar essa questão, pois são 

introduzidas com seus objetivos em um dado contexto e chegam mais tarde “a sua 
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apoteose com objetivos e argumentos de outra natureza. A questão é, então, saber 

se esses objetivos presentes em conjunto, e para os quais serve a inovação, são 

compatíveis e podem coexistir sem provocar um número demasiado de 

contradições” (p.225-26).  

E, enfatiza que as mudanças na organização e na gestão do trabalho, 

apresentadas no contexto da globalização, de forma contingente, se desenvolvem 

sempre no âmbito de uma relação de forças e de antagonismos de interesses que 

regem o mundo do trabalho (LINHART, 2007). 

A autora apresenta o que considera uma inovação adaptada ao novo contexto 

de mundialização econômica em decorrência da evolução das tecnologias, dos 

valores e a expansão dos serviços, e que se concretiza pela figura onipresente e 

onipotente do cliente16, enquanto sujeito central na legitimação das pressões sobre o 

trabalho, ou seja, que domina o mundo do trabalho em sua totalidade. Trata-se da 

individualização das situações de trabalho e da maneira de tratar os assalariados. 

Essa individualização se inscreve em um quadro geral de esgarçamento das 
grandes categorias coletivas que estruturam o mundo do trabalho: explosão 
e diversificação das formas de emprego, do tempo de trabalho, dos 
horários, das remunerações e da evolução da negociação coletiva que 
passa do plano nacional e interprofissional para o plano da empresa. [...]. 
Com o aumento da individualização, estamos diante de uma inovação ainda 
maior, cujo impacto poderoso não cessa de se impor de múltiplas formas 
(LINHART, 2007, p.226).  

A individualização seria uma inovação que ocorre em um contexto de ruptura 

com as pressões, os objetivos e os valores do passado. Implica numa nova 

organização do trabalho, que oferece condições para cada um desenvolver suas 

competências a serviço da variedade, da qualidade e da rapidez; onde as tarefas 

mudam de natureza, uma vez que se trata de gerir acontecimentos, acasos, de 

efetuar análises, diagnósticos e de saber se comunicar. Essas novas tarefas, que 

levam à subjetividade, envolvem o assalariado e necessitam de certa autonomia e 

liberdade de decisão.  A individualização se configura por múltiplas vias, como: a 

                                                 
16

 Cliente é explicitamente apresentado como um indivíduo, uma pessoa, cujas especificidades e exigências particulares devem 
ser respeitadas, e implica retomar uma personalização da produção de bens e de serviços que o interessam pelo viés de uma 
personalização das situações de trabalho e da maneira de tratar os assalariados. Essa representação da evolução da 
modernização age em um duplo registro, que se organiza [...] no modo das duplas relações entre o assalariado e o 
consumidor. [...], que exigem serem considerados de acordo com a sua especificidade pessoal particular; por um lado, com 
exigências de adequação à sua necessidade, ao seu desejo de consumidor; por outro, com exigências de autonomia, de 
margem de iniciativa, de definição de função e posto de trabalho adaptado as suas possibilidades e objetivos de trabalho 
(LINHART, 2007, p.227). 
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individualização das remunerações, das carreiras, das formações, dos potenciais 

pessoais; que resultam de uma série de evoluções objetivas (tecnologias, natureza 

do trabalho) e estratégicas (LINHART, 2007).  

Portanto, ambivalência e paradoxo, já que em busca de uma estratégia de 

sobrevivência, uma maior pressão sobre a empresa quanto ao seu futuro leva a 

optar por políticas de organização do trabalho que valorizam os assalariados em 

uma lógica pós-taylorista. Uma pressão elevada, exigências particularmente 

grandes, incertezas em relação ao futuro, um horizonte em permanente ameaça 

para a empresa que podem se traduzir para os assalariados, em incerteza em 

relação ao emprego, aumento da exigência em relação à qualificação, capacidade 

de adaptação e de esforços, mas também uma maior autonomia com maior 

liberdade em um trabalho subjetivamente mais envolvente. É essa visão do mundo 

do trabalho que tende a dominar, e que se convida, a partir de então, “a decifrar a 

individualização no mundo do trabalho” (LINHART, 2007, p.231). 

Posto isso, cabe uma contribuição de Harvey (1998) sobre “o individualismo”, 

quando argumenta sobre as raízes da transição do fordismo à acumulação flexível, 

como sendo profundas e complicadas, mas razoavelmente claras, mesmo que a 

direção da causalidade não o seja. E, aponta que;  

o movimento mais flexível do capital acentua o novo, o fugidio, o efêmero, o 
fugaz e o contingente da vida moderna, em vez dos valores mais sólidos 
implantados na vigência do fordismo. Na medida em que a ação coletiva se 
tornou, em consequência disso, mais difícil – tendo essa dificuldade, 
constituído, com efeito, a meta central do impulso de incremento do controle 
do trabalho -, o individualismo exacerbado se encaixa no quadro geral como 
condição necessária, embora não suficiente, da transição do fordismo para 
a acumulação flexível (HARVEY, 1998, p.161). 

Alves (2007; p.78-9) enfatiza que dentro do imperativo da mundialização do 

capital surge o que denomina de “subproletarização tardia” como sendo o 

equivalente contemporâneo do proletariado sem direitos, oprimido e empobrecido; 

não só na indústria, mas no setor de serviços. Os núcleos da subproletarização 

tardia seriam constituídos pelos empregados casuais, com contratos por tempo 

determinado, temporários, subcontratados e treinados com subsídio público. O 

aumento da subcontratação é um indicativo da subproletarização tardia, sua 

utilização é uma estratégia de organização produtiva voltada para o controle do 
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trabalho, onde a “instabilidade perpétua” impõe a constituição de um amontoado de 

pequenas empresas que amorteçam as inconsistências do mercado.  

A subproletarização tardia  

é um aspecto dissimulado da nova exclusão social, do qual o desemprego 
estrutural é a sua fratura exposta, muitas vezes, a discussão da quantidade 
de empregos sobrepõe-se à da qualidade dos novos postos de trabalho, 
ocultando, portanto, o problema da subproletarização tardia como um dos 
maiores problemas do mundo do trabalho no limiar do século XXI (ALVES, 
2007,p.78).  

Na verdade, Alves (2007) situa a subproletarização tardia como um 

componente decisivo para a instauração de um novo patamar de flexibilidade do 

capital num cenário de sua valorização e de concorrência planetária. Portanto, trata-

se de um componente estrutural do novo complexo de trabalho que vem se 

instaurando no mundo do trabalho, com um significativo crescimento nos últimos 

anos, tornando-se tão importante para o capital quanto o desemprego estrutural. 

Entretanto, dentre o conjunto de transformações que (re) configuram a força 

de trabalho, há um fato que se considera como sendo o mais importante e 

desafiador para a classe trabalhadora, trata-se do crescimento extremado do 

desemprego, que se pode afirmar: é um fenômeno mundializado.  

Mészáros (2007, p.145) é enfático: “alcançamos um ponto no 

desenvolvimento histórico em que o desemprego se coloca como um traço 

dominante do sistema capitalista como um todo”.  

Contudo, o autor ressalta que o “crescimento do desemprego, inclusive nos 

países capitalisticamente avançados, não é um fenômeno recente” (p.143). E, se 

reporta a uma exposição que proferiu numa conferência em Londres em 1971, onde 

argumentou que sob as condições em que o desemprego se desenvolvia, o 

problema não se restringia à situação dos trabalhadores não-qualificados, atingia 

também um número significativo de trabalhadores altamente qualificados, que 

passavam a disputar, somando-se ao estoque de desempregados, os escassos e 

limitados empregos disponíveis. 

Da mesma forma, a tendência da amputação “racionalizadora” não está 
mais limitada aos “ramos periféricos de uma indústria obsoleta, mas abarca 
alguns dos mais desenvolvidos e modernizados setores da produção [...]. 
Portanto, não estamos mais diante dos subprodutos “normais” e 
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voluntariamente aceitos do “crescimento e do desenvolvimento”, mas de seu 
movimento em direção a um colapso; nem tampouco diante de problemas 
periféricos dos “bolsões de subdesenvolvimento”, mas diante de uma 
contradição fundamental do modo de produção capitalista [...], que 
transforma até mesmo as últimas conquistas do “desenvolvimento”, da 
“racionalização” e da “modernização” em fardos paralisantes do 
subdesenvolvimento crônico. E o mais importante de tudo é que quem sofre 
as consequências dessa situação não é mais a multidão socialmente 
impotente, apática e fragmentada das pessoas “desprivilegiadas”, mas 
todas as categorias de trabalhadores qualificados e não qualificados: ou 
seja, a totalidade da força de trabalho da sociedade

17
 (MÉSZÁROS, 2007, 

p.143). 

O fenômeno crescente do desemprego vem avançando de forma 

assustadora. Contudo, apesar de ser um fenômeno de alta magnitude, há fortes 

indícios da ocorrência de subnotificações, o que indica que se conhece oficialmente, 

apenas parte da proporção de desempregados no mundo. Evidentemente, isso 

ocorre porque, como todos os indicadores estatísticos, os relacionados ao 

desemprego podem ser omitidos, fraudados, alterados, ou mesmo analisados de 

forma arbitrária, não apenas nos países pobres, mas em todos os países segundo 

os interesses do capital. Também, não existem indicadores universais compulsórios 

de desemprego, pois o próprio sistema dificulta a construção desses indicadores, 

quando impõe diferentes faces e máscaras nas situações que se caracterizariam 

como desemprego, mas que são naturalizadas, como por exemplo, nas situações de 

dificuldade de acesso de alguns indivíduos, que por preconceito/discriminação são 

considerados inaptos ao trabalho.     

Sobre tais circunstâncias, Mészáros (2007) aponta que, mesmo com os 

artifícios coordenados e sorrateiros da manipulação que provoca a deturpação do 

atual estágio, “o desafio do desemprego potencialmente muito grave não pode ser 

evitado nem mesmo nos países capitalisticamente avançado”. Atualmente, é 

impossível esconder o temor em relação à drástica tendência sempre crescente do 

desemprego no mundo. É um problema gravíssimo, dada “às contradições de um 

sistema socioeconômico que por sua própria necessidade perversa impõe sobre 

incontáveis milhões de pessoas a privação e o sofrimento que acompanham o 

desemprego” (p.141- 42).  

Mészáros (2007) afirma que, a grande ironia da tendência real do 

desenvolvimento sob a lógica do capital, desde a constituição do sistema há 

                                                 
17

 István Mészáros, The Necessity of Social Control, conferência em memória de Isaac Deutscher, proferida na London School 
of Economics na Political Science em 26 de janeiro de 1971 (Londres, Merlin Press,1971), p.54-5. Esta referência se encontra 
numa nota de rodapé em Mészáros (2007, p.143). 



41 

 

séculos, e que está atingindo sua maturidade de uma forma inextricavelmente 

associada à sua crise estrutural 

é que o avanço produtivo desse modo antagônico de controle do 
metabolismo social lança uma parcela cada vez maior da humanidade na 
categoria de trabalho supérfluo. [...]. [...] seres humanos supérfluos a seu 
maquinário de produção, muito embora – verdadeiro para o caráter, 
incorrigivelmente contraditório, do sistema – nada supérfluos como 
consumidores. A novidade histórica do tipo de desemprego no sistema 
globalmente completo é que as contradições de qualquer parte específica 
complicam e agravam o problema em outras partes e, por conseguinte, no 
todo. (p.145-46). 

Acrescenta que, pela primeira vez na história emerge um sistema dinâmico, 

com movimentos intensamente destrutivos em suas últimas consequências, de 

controle sociometabólico auto-expansivo, que destrói cruelmente, se necessário, o 

processo de trabalho da esmagadora maioria da humanidade.   

Segundo Mészáros (2007) há dois termos cuja intenção é soar como 

atraentes e progressistas, que são: a “flexibilidade” e a “desregulamentação”, que 

enquanto personificações do capital, verdadeiramente se traduzem nos maiores 

obstáculos confrontados pelo trabalho, atualmente.  Pois, certamente, “incorporam 

as mais agressivas aspirações antitrabalho”. Mas, é importante atentar para 

reconhecer que, por maior que seja a “cínica camuflagem” da deterioração das 

condições de trabalho, independentemente do modo como são vorazmente 

distorcidas na “santificada flexibilidade”, pode esconder as sérias consequências 

dessa tendência para o futuro da expansão e acumulação do capital (p.142).  

Enfim, a flexibilidade com relação às práticas do trabalho, facilita e aplica os 

mais variados tipos de desregulamentação, que “equivale, na realidade, à implacável 

precarização da força de trabalho” (MÉSZÁROS, 2007, p.148).  

Em nome da flexibilidade, o sistema adota com muita firmeza essa questão 

da sistemática e imensurável destruição do processo de trabalho, mas 

contraditoriamente, intensifica e prolonga o tempo de trabalho necessário, da força 

de trabalho. Há exemplos em vários países capitalistas avançados onde morrem 

trabalhadores por excesso de trabalho. O Japão é um desses países, o único país 

do mundo, segundo a literatura, onde se utiliza uma palavra para definir a morte por 

excesso de trabalho que se denomina Karoshi.  
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Segundo Mészáros (2007), como o capital é completamente incapaz de fazer 

considerações humanas, ele administra o tempo de trabalho de uma única forma 

que é através da exploração máxima do “tempo de trabalho necessário” da força de 

trabalho empregada, ignorando totalmente o tempo disponível existente na 

sociedade, porque dele não pode extrair o lucro. 

O tempo de trabalho necessário, explorado pelo capital, é anti-histórico e 

nega aos indivíduos o único meio pelo qual se pode afirmar e satisfazer como 

sujeitos históricos reais no controle de sua própria vida. Através da exploração os 

indivíduos são submetidos ao tempo como “juiz tirânico e medida degradante, sem 

corte de apelação”. O tempo anti-histórico do capital perversamente auto-

absolutizante acaba se sobrepondo à vida humana. A adoção do tempo disponível, 

enquanto tempo real do indivíduo, é o único meio concebível pelo qual o tempo pode 

ser transformado de “determinante tirânico” em componente criativamente 

determinado do processo de produção (MÉSZÁROS, 2007, p.257). 

 

1.3. O trabalho em serviços e a relação com as categorias de trabalho              

produtivo e trabalho improdutivo 

 

No atual estágio do capitalismo, importa assinalar que um dos seus principais 

marcadores é a hipertrofia do setor terciário ou setor de serviços18. Para 

compreender tal fenômeno se impõe expor algumas discussões que favoreçam um 

entendimento geral, porém com certa clareza, de como vem ocorrendo a expansão 

do setor de serviços, cuja tendência tem se tornado crescente, mas que não se trata 

de fenômeno recente.  

Nesse sentido, Mandel (1982) traz uma discussão, referente ao estágio 

imperialista do capital, na fase do capitalismo tardio – período do pós-guerra até o 

final da década de 70 –, porém, se considera apropriada à fase contemporânea. Ele 

afirma que, a expansão do setor de serviços não ocorre de forma homogênea e, 

deve ser reduzida a seus elementos constitutivos contraditórios. 

 Essa expansão, segundo Mandel (1982) se configuraria através: 1) da 

tendência à expansão geral das funções intermediarias (comércio, transporte, 

                                                 
18

 Tradicionalmente, foi atribuída ao economista Colin Grant Clark, na década de 30, a divisão da atividade econômica em três 
setores: o primário, envolvendo principalmente a agricultura e a pecuária; o secundário que envolve o conjunto de indústrias; e 
o terciário que compreende o comércio e os serviços. Porém, para alguns autores, a exemplo de Antunes (2006), parece 
obsoleto falar na teoria dos três setores, devido à interpenetração entre as diferentes atividades. 
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bancos, créditos, etc.), em consequência da contraposição entre uma crescente 

divisão do trabalho e da socialização objetiva do trabalho; 2) da tendência à 

expansão dos custos de venda dos serviços (publicidade, marketing, etc.) e do 

credito ao consumidor, que em parte, é determinada socialmente e não 

tecnicamente; 3) das possibilidades de crescimento das necessidades da população 

trabalhadora relacionadas à saúde, educação, lazer, etc. Tais serviços não 

dependem, exclusivamente, da produção e da troca da capitalista; 4) do aumento da 

produção de mercadorias que, não faz parte do “setor de serviços”, e sim, resulta da 

crescente centralização de formas de produção que eram basicamente privadas 

(gás, eletricidade, água, etc.), são bens materiais, é produção de mercadoria e não, 

de forma alguma, venda de serviços19; 5) o crescimento do número de trabalhadores 

assalariados improdutivos, devido ao aumento da penetração no capital na esfera da 

circulação e dos serviços [...], como resultado da crescente supercapitalização, no 

capitalismo tardio.  

Portanto, a expansão do setor de serviços reúne as principais contradições do 

MPC. 

Reflete a enorme expansão das forças produtivas sócio-técnicas e 
científicas e o crescimento correspondente das necessidades culturais e 
civilizadoras dos produtores, exatamente como reflete a forma antagônica 
em que essa expansão se realiza sob o capitalismo: pois, ela se faz 
acompanhar de uma supercapitalização crescente (dificuldades de 
valorização do capital), de dificuldades crescentes de realização, de 
desperdício crescente de valores materiais, de alienação e deformação 
crescentes dos trabalhadores em sua atividade produtiva e em seu âmbito 
de consumo (MANDEL,1982, p.282). 

Mandel (1982) recomenda que, frente ao enorme volume da expansão do 

setor de serviços, que absorve parte considerável do capital social agregado, fazem-

se necessárias discussões aprofundadas sobre capital produtivo. 

Sobre esse ponto (capital produtivo), especificamente, não nos deteremos. 

Entretanto, há de se considerar, que a expansão do setor de serviços, traz consigo 

uma das mais polêmicas discussões no âmbito da teoria econômica, segundo Netto 

(2006), que se relaciona à natureza produtiva ou não produtiva do trabalho, que 

supõe as categorias de trabalho produtivo e trabalho improdutivo.  

                                                 
19

 A produção de filmes, de programas de televisão, assim como meios de comunicação, é produção material de mercadorias 
no capitalismo. Se for executada por trabalhadores assalariados, é produtiva [...], isto é cria mais-valia. A distribuição de 
programas de televisão [...] aos expectadores não é produção de mercadorias e sim um serviço socializado [...], não produz 
mais-valia (MANDEL, 1982, p.282). 
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Em relação ao trabalho produtivo na produção capitalista, é importante tomar 

por base, mesmo de forma resumida, uma passagem do conceito estabelecido por 

Marx (1987) que afirma: 

Trabalho produtivo [...] é o trabalho assalariado que, na troca pela parte 
variável do capital (a parte despendida em salário), além de reproduzir essa 
parte do capital (ou o valor da própria força de trabalho) ainda reproduz 
mais-valia para o capitalista. [...]. Só é produtivo o trabalho assalariado que 
reproduz capital (MARX, 1987, p.132-133). 

Analisando essas e outras passagens em Marx, sobre o tema, Dias (2006)20 

enfatiza que trabalho produtivo é o trabalho que se troca por capital, é aquele que 

gera “valor excedente”, que se configura em um produto excedente; portanto, “só é 

produtivo o trabalho assalariado que produz capital”, que produz lucro, que produz 

mais-valia. E, acrescenta que ao conceituar trabalho produtivo, Marx estabelece o 

que é trabalho improdutivo, como: “trabalho que não se troca por capital, mas 

diretamente por renda, ou seja, por salário ou lucro”. Assim, apesar de o 

assalariamento atuar como condição necessária para designar trabalho produtivo, 

não é condição suficiente, já que há trabalhadores assalariados que são 

improdutivos. A distinção central de que Marx trata desses conceitos poderia ser a 

de que “o trabalho do trabalhador assalariado que se troca diretamente por renda 

não é produtivo; só o é aquele que se troca por capital” (DIAS, 2006; p.26-7).  

Sobre o trabalho em serviços, especificamente, enquanto trabalho 

improdutivo, Dias (2006) traz em sua análise que: 

Na produção capitalista, trabalho produtivo é trabalho assalariado que se 
troca por capital; há, no entanto, “outras formas de trabalho”, que, a 
despeito de implicar em troca de trabalho por dinheiro (ou seja, apesar de 
assalariadas) não são trabalho produtivo. Trata-se dos serviços, serviços 
pessoais destinados ao consumo individual, improdutivo. [...] Ainda que na 
prestação de serviços se dê a troca de trabalho por dinheiro dá-se, aqui, 
apenas, a “primeira fase da troca”. Ainda que se trate de trabalho 
assalariado, ainda que o valor dos serviços seja determinado e regulado 
pelas leis do salário, trata-se de troca de trabalho por dinheiro enquanto 
dinheiro (meio de circulação) e não de troca de trabalho por dinheiro 
enquanto capital: neste caso, a troca (entre trabalho e dinheiro) não passa 
de “dispêndio de renda”. Trata-se, enfim, de trabalho que não cumpre sua 
“destinação social específica” sob o capital – trabalho improdutivo, portanto 
(DIAS, 2006, p.73-5).  

                                                 
20

 A análise de Dias (2006), sobre a conceituação de trabalho produtivo e improdutivo em Marx é tratada enquanto temática 
central em sua tese de doutorado; e, contempla ainda, de forma detalhada as contribuições de três pensadores marxistas do 
século XX, acerca da temática, que são: Claudio Napoleoni, Ernest Mandel e Isaak Illich Rubin. 
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Sobre a importância da distinção entre trabalho produtivo e improdutivo, 

Braverman (1987) afirma que a distinção que despreza sua forma concreta a fim de 

analisá-la como forma social, longe de ser uma abstração, representa uma questão 

decisiva na análise do capitalismo, e mostra-nos como as formas sociais dominam e 

transformam a significância das coisas e processos materiais. Nem todo trabalho 

que entra no processo de acumulação e é necessário para o capital, se torna 

produtivo; mas, isso não significa que o alicerce da sociedade capitalista não seja o 

trabalho que produz valor de mercadoria, o trabalho produtivo.  

O trabalho pode ser improdutivo simplesmente por ocorrer fora do modo 

capitalista de produção ou em ocorrendo dentro dele, é utilizado pelo capitalista para 

a acumulação, para funções improdutivas mais do que as produtivas. Fica claro que, 

“enquanto o trabalho improdutivo declinou fora do alcance do capital, aumentou 

dentro do seu âmbito” (BRAVERMAN, 1987, p.351). 

As formas de trabalho produtivo e improdutivo estão confundidas, nas firmas 
individuais e na Economia como um todo, em igual nível. E a organização 
do trabalho nos aspectos improdutivos [...] segue as diretrizes lançadas no 
setor produtivo; o trabalho de ambos os setores torna-se, cada vez mais, 
uma massa indiferenciada (BRAVERMAN, 1987, p.352).  

Em “A Revolução Informacional”, Lojkine (2002) traz uma argumentação 

importante sobre trabalho produtivo e improdutivo, considerando que há 

interpenetrações de funções entre um e outro. Evidentemente, a ênfase da análise é 

dada a interpenetração entre a informação e a produção material, mas, vai além e 

envolve as atividades de serviços de uma forma geral. Contudo, não desconsidera a 

definição oferecida da Marx de trabalho produtivo e improdutivo.  

O autor ressalta que, com a revolução informacional há dois processos que 

permitem esboçar aproximações tendenciais que subvertem e rompem com antigas 

identidades sociais que, por muito tempo, opuseram “classe operária” e “dirigentes”: 

um dos processos é denominado de “produtivos improdutivos”; o outro, de 

“improdutivos produtivos”. No primeiro processo, as relações que o assalariado 

mantém com o trabalho produtivo e improdutivo são subvertidas, o assalariado pode 

se tornar simultaneamente produtivo e improdutivo. Assim, o trabalho improdutivo 

deixa de ser monopólio de uma categoria social, e os trabalhadores produtivos (das 



46 

 

fábricas, por exemplo) começam a participar do trabalho improdutivo, esses seriam 

os produtivos improdutivos (LOJKINE, 2002).   

No segundo processo os “improdutivos produtivos”, a análise deixa claro que 

não é restrita ao trabalho nas fábricas, mas a todas as atividades de serviços. “O 

caso mais espetacular, dentre todas as tentativas de racionalização capitalista dos 

serviços, talvez se localize nas profissões da área de saúde, ainda que as profissões 

ligadas à pesquisa e ao ensino estejam afetadas” (LOJKINE, 2002, p.286).  

Lojkine (2002) aponta que: “Como tem ocorrido em todos os grandes serviços 

públicos, a informatização dos cuidados médicos coloca, especialmente, o problema 

da relação entre uma hipertecnização da profissão e a consideração, em sua 

globalidade, do “contato humano” com o doente e sua família [...]” (p.287). 

O autor afirma que não se trata de um combate passadista contra a 

racionalização capitalista da política de cuidados médicos. O que ocorre, conforme 

demonstra os movimentos das enfermeiras, de auxiliares de enfermagem e de 

médicos-hospitalares, é que:  

todo conteúdo comunicacional dos serviços de saúde se vê questionado por 
profissões que se recusam a escolher “entre” a necessária informatização 
do seu trabalho e a relação social do serviço que é sua especificidade – 
reivindicando a transformação, em qualificações sociais devidamente 
reconhecidas, de suas capacidades relacionais [...] (LOJKINE, 2002, p.287). 

O caráter inovador desse movimento consiste em: 

Não renunciar ao envolvimento no trabalho, mesmo entrando num conflito 
aberto com esse trabalho; lutar simultaneamente para que seu trabalho seja 
convenientemente remunerado [...], interessante e para que sua função 
social seja reconhecida e desenvolvida – eis o que é subversivo: reivindica-
se ao mesmo tempo um trabalho com grande valor de troca e com grande 
valor de uso, com recusa a negociar um aspecto em relação ao outro 
(LOJKINE, 2002, p.288).  

Lojkine (2002) apresenta duas tendências contraditórias nos serviços: uma é 

a recomposição enriquecedora de atividades relacionais profissional/usuário, e a 

outra, são as tentativas de padronização e de desqualificação dos trabalhos mais 

rotineiros e menos relacionais. A relação de serviço, ou seja, a comunicação entre 

as pessoas deixa de ser privilégio dos gestores da informação e se expande nos 

espaços na produção, impondo a relação direta entre o prestador de serviço e os 
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usuários. Essa relação é não-mercantil, prevalecendo o ouvir, a consideração das 

necessidades de cada um, a ênfase na qualidade sobre a quantidade e não ocorre a 

troca de produtos mercantis padronizados, mas coexiste uma nova relação 

mercantil, onde os próprios atores (o caso do movimento das enfermeiras) impõem o 

reconhecimento, nas suas atividades profissionais e nas remunerações (mercantis), 

do preço dos seus serviços. 

As atividades de serviços não produzem por si mesmas, produtos materiais, 

mas consomem esses produtos. Entretanto, não podem ser submetidas aos 

mesmos critérios de mensuração de produtividade da produção industrial mercantil. 

Não é possível avaliar a prestação de cuidados, por exemplo, mensurando o volume 

máximo produzido em função de despesas salariais mínimas, já que é impossível 

apreender e quantificar o “produto”, que é apresentado sob a forma de prestações 

de serviços que são improdutivas de valor e de mais-valia (LOJKINE, 2002).  

Tavares (2004) remete que, a propósito da discussão sobre trabalho produtivo 

e improdutivo, antes de abordá-la, faz-se necessário desmistificar um equívoco 

sobre a produção da mais-valia que é dimensionada na relação entre trabalho 

necessário e trabalho excedente. E, por esse motivo, há quem pense que só 

concorre para a obtenção da mais-valia a produção que se objetiva em coisas 

tangíveis. Nesse sentido, apenas o trabalho na indústria, do qual resultam produtos 

que se separam de quem produz, geraria mais-valia e só o trabalhador da indústria 

seria trabalhador produtivo. Esse raciocínio restritivo leva a compreensão de que a 

redução do trabalho vivo na indústria seria um indicativo do desparecimento da 

mais-valia na sociedade capitalista, o que acarretaria o fim da sociedade do trabalho 

e da sociedade de classes. Nesse caso, “se desconsidera a sociedade capitalista 

enquanto forma histórica e a mais-valia como expressão determinada desta, e não 

se levam em conta as mudanças ocorridas no mundo do trabalho determinadas pela 

flexibilização”, a exemplo da terceirização, dentre outras modalidades (p.90). 

A distinção entre trabalho produtivo e improdutivo, para Tavares (2004), tem 

como principal objetivo buscar os nexos do trabalho informal no processo de 

acumulação capitalista, sem a pretensão de restringir o universo da informalidade ao 

trabalhador que produz mais-valia. 

No caso do trabalho produtivo, sob relação informal, a transfiguração do 
salário através de formas diferenciadas de contratação do trabalho torna 
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mais fácil essa negociação. Mas, se precisarmos certas deformações 
imprimidas pelos processos de terceirização à relação capital-trabalho, fica 
evidenciado que o trabalho informal cumpre funções produtivas e 
improdutivas ao capital (TAVARES, 2004, p.99).  

É inconcebível considerar, especificamente, o trabalho em serviços de forma 

generalizada como trabalho improdutivo, na tentativa de negar a extração da mais-

valia, porque significaria a negação do próprio sistema capitalista. O processo de 

reprodução do capital necessita da coexistência do trabalho produtivo e do 

improdutivo que compõe uma unidade, mas não é possível nivelá-los, pois,  

o trabalhador improdutivo subsiste da redistribuição de rendimentos criados 
pelo trabalhador produtivo. O trabalho improdutivo enquanto serviço não se 
distingue do produtivo apenas por ser prestado como atividade e não como 
forma de uma coisa. O que os distingue é o conteúdo objetivo da circulação, 
ou seja, se o comprador do serviço funciona como capitalista ou não. [...] um 
mesmo serviço pode ser produtivo ou improdutivo. Se o serviço for 
executado por um trabalhador que esteja subordinado a uma relação na 
qual, após o empresário desembolsar seu salário, o capital tenha sido 
acrescido por uma mais-valia que nada lhe custou [...] é um trabalho 
produtivo. [...] o mesmo serviço pago com rendimentos, não vai produzir 
capital, [...] é uma troca de dinheiro diretamente por trabalho, e não de 
compra da força de trabalho, tem-se o trabalho improdutivo (TAVARES, 
2004, p.106-7). 

Assim, a distinção entre trabalho produtivo e trabalho improdutivo só pode ser 

entendida a partir do objetivo especifico da produção capitalista que é a mais-valia. 

Pois, o trabalho produtivo, produtor de mais-valia, é sem dúvida, o segmento 

fundamental e central da reprodução do capital, embora essa necessite de ambas as 

categorias. Nesses termos, reafirmando Marx, “é produtivo o trabalho que gera 

diretamente mais-valia”, ao que a autora acrescenta, “constitua ou não o conteúdo 

material da riqueza” (TAVARES, 2004, p.91). 

No capitalismo contemporâneo, os serviços apresentam um peso expressivo 

na economia, o que para alguns analistas representa o surgimento de uma 

sociedade pós-industrial, cujo eixo da dinâmica econômica seria as atividades 

terciárias. Sobre essa questão, Netto (2006, p.222) afirma que “é um equívoco, pois 

o que ocorre é exatamente o inverso: sob o controle do grande capital, os serviços 

passam a obedecer a uma lógica industrial; o crescimento dos serviços só acontece 

quando há crescimento das atividades industriais”. Expõe como exemplo, a 

“indústria cultural ampliada” para os campos das telecomunicações, do 
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entretenimento, do turismo, do lazer e dos esportes, numa integração entre 

atividades estritamente industriais (a produção de equipamentos), e de serviços, que 

permite a conexão entre inúmeros ramos produtivos, através dos avanços 

tecnológicos/informacionais e possibilita um novo entrelaçamento de atividades 

produtivas e improdutivas. Essa integração também ocorre na prestação de outros 

serviços, como os educacionais e os de saúde, onde o comando da dinâmica 

dessas áreas cabe monopolisticamente ao grande capital, com tendência à 

centralização e à concentração. 

De acordo com o exposto, fica evidente que a expansão do setor de serviços 

além de incorporar um enorme e diversificado elenco de atividades, envolve um 

grande volume de trabalhadores assalariados designados como improdutivos, 

principalmente na atual fase do capitalismo, que tende a mercantilizar todas as 

atividades do trabalho vivo e consequentemente acaba impondo a determinadas 

atividades de serviços, tais como saúde, educação, lazer, etc. características de 

mercadoria, pois o objetivo é um só, obter lucro.  

Portanto, cabe destacar que com a crescente centralização e concentração 

do capital que predomina sobre a tendência de atomização, se efetiva uma ampla 

divisão do trabalho. A divisão do trabalho é uma característica predominante das 

atividades de serviços.  

Braverman (1987, p.72) afirma que “a divisão social do trabalho divide a 

sociedade entre as ocupações”, onde cada uma pertence a determinado ramo da 

produção; 

a divisão pormenorizada do trabalho destrói ocupações neste sentido, e 
torna o trabalhador inapto a acompanhar qualquer processo completo de 
produção. [...]. Enquanto a divisão social do trabalho subdivide a sociedade, 
a divisão parcelada do trabalho subdivide o homem, e enquanto a 
subdivisão da sociedade pode fortalecer o indivíduo [...], a subdivisão do 
indivíduo, quando efetuada com menosprezo das capacidades e 
necessidades humanas, é crime contra a pessoa e contra a humanidade 
(p.72).  

Há uma ênfase de Braverman (1987), de que a divisão do trabalho começa 

com a análise do processo de trabalho, através da separação do trabalho da 

produção em seus elementos constituintes. Mas, isso não é o que enseja o trabalho 

parcelado. 
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O autor propõe que, poderia considerar como lei geral da divisão do trabalho 

capitalista, que não seria a única força que atuaria na organização do trabalho, mas 

a seria a mais poderosa e geral.  

Toda fase do processo de trabalho é divorciada, tão longe quanto possível, 
do conhecimento e preparo especial, e reduzida à simples trabalho. Nesse 
ínterim, as relativamente poucas pessoas para quem se reservam instrução 
e conhecimento são isentas tanto quanto possível da obrigação de simples 
trabalho. [...] é dada uma estrutura a todo processo de trabalho em que 
seus extremos polarizam aqueles cujo tempo é infinitamente valioso e 
aqueles cujo tempo nada vale. (BRAVERMAN, 1987, p.80).   

1.4. O setor de serviços – dimensão e tendências na vigência do capitalismo 

contemporâneo. 

 

Ressaltemos, antes de introduzir a discussão no atual estágio do capitalismo, 

uma passagem de Marx (1975), no Capítulo Inédito D’o Capital, onde destaca que:  

Serviço não é em geral mais do que uma expressão para o valor de uso 
particular do trabalho, na medida em que este não é útil como coisa, mas 
como atividade. [...] Na compra de serviços não está de maneira nenhuma 
contida a relação entre o trabalho e o capital – ou se acha inteiramente 
desfigurada, ou não existe mesmo [...]. Nenhum homem compra “prestações 
de serviços” médicos ou legais como meio de transformar em capital o 
dinheiro assim desembolsado (p.102).   

Nessa afirmação de Marx, fica explícita a complexidade que envolve o 

conceito de “serviço” e a sua aplicação, pois há casos em que uma atividade de 

serviço se torna visível para o consumidor e outros que ela está implícita numa 

mercadoria pronta, ou seja, é importante distinguir quando o produto do trabalho 

pode ser separado do próprio trabalho e quando não é separável. 

Contudo, no contexto histórico de O Capital, Marx privilegiou a produção 

material em detrimento aos serviços como pouca de relevância às prestações 

sociais das sociedades não-mercantis. Um século mais tarde, os serviços adquirem 

um peso significativo não apenas na indústria quanto no setor não-produtivo, o 

funcionamento das primeiras sociedades serviços mútuos passam a repercutir com 

outra intensidade, adquirindo interesses diversos, inclusive para uma maior 

compreensão da racionalidade de uma sociedade em que a produção material é 
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dominada pela prestação social e pelas relações diretas entre os homens (Lojkine, 

2002; p.186). Entretanto,  

Marx jamais limitou o valor de uso apenas à utilidade de um produto 
material. Ele o ampliou, ao contrário, ao efeito útil de um serviço quando o 
define como valor de uso [...] – efeito útil de um valor-de-uso seja entre uma 
mercadoria ou trabalho. [...] Contudo, poder-se-ia colocar em dúvida a 
relação [...] entre as prestações sociais estudadas pela antropologia 
(centradas no prestígio, a ostentação ou a solidariedade), e a categoria 
econômica extremamente ampla (e lábil) de serviços, que reúne, [...] tanto 
os serviços mercantis, cujo objetivo específico é o lucro, quanto os serviços 
públicos

21
 [...] fundados teoricamente na solidariedade social (seguridade 

social, cooperação mutualista, etc.), na saúde e na educação (LOJKINE, 
2002, p.187). 

Braverman (1987), numa referência à fase do capitalismo monopolista, 

destaca que o primeiro passo na criação do “mercado universal” pelo capital se dá 

na conquista de toda a produção de bens sob a forma de mercadoria; o segundo 

com “a expansão dos serviços e sua conversão em mercadorias”; e o terceiro num 

“ciclo de produtos”, que cria novos produtos e serviços (p.239).  

O habitante da sociedade capitalista é enlaçado na teia trançada de bens-
mercadoria e serviço-mercadoria da qual há pouca possibilidade de escapar 
mediante parcial ou total abstenção da vida social tal como existe. [...]. No 
fim, a população acha-se, quer queira quer não, na situação de 
incapacidade de fazer qualquer coisa que facilmente não possa ser feita 
mediante salário no mercado, por um dos múltiplos ramos novos do trabalho 
social. E enquanto do ponto de vista do consumo isso signifique total 
dependência quanto ao mercado, do ponto de vista do trabalho significa que 
todo trabalho é efetuado sob a égide do capital e é suscetível de seu 
atributo de lucro para se expandir (BRAVERMAN, 1987, p.239). 

Esse gigantesco mercado, no qual o capitalismo transformou toda a 

sociedade, é amplamente promovido como uma “generosa economia de serviço, por 

sua conveniência, oportunidades culturais, instituições modernas de cuidados às 

pessoas, etc. Entretanto, o que interessa para Braverman (1987) é a outra face do 

mercado universal, 

seus aspectos desumanizadores, seu confinamento de amplo segmento da 
população ao trabalho degradado [...]. Assim como na fábrica, não é nas 

                                                 
21

Lojkine (2002) se refere aos serviços públicos, conforme evocados por Mauss e Polanyi (1924 e 1944 respectivamente), 
ressaltando o mérito dos dois em confrontar tipos de serviços não-mercantis, em pleno desenvolvimento, (seguridade social, 
saúde, educação, etc.), com o funcionamento das sociedades de serviços do período feudal. 



52 

 

máquinas que está o erro, mas nas condições do modo capitalista de 
produção sob as quais elas são utilizadas; do mesmo modo, não é na 
existência dos serviços, que está o erro, mas nos efeitos de um mercado 
todo-poderoso que, dominado pelo capital e seu investimento lucrativo, 
tanto é caótico quanto profundamente hostil aos sentimentos da 
comunidade. Assim, os próprios serviços sociais que deveriam facilitar a 
vida social e a solidariedade social têm o efeito contrário. À medida que os 
avanços da indústria de utilidades domésticas e de serviços aliviam o 
trabalho da família, aumentam a futilidade da vida familiar; à medida que 
removem os fardos das relações pessoais, esvazia-as de sentimentos; à 
medida que criam uma intrincada vida social, despem-na dos vestígios da 
comunidade e deixam em seu lugar um vinculo monetário (BRAVERMAN, 
1987, p.239-40). 

No setor de serviços, se apresentam funções caracterizadas em grande parte 

pela condição dos processos de trabalhos que elas incorporam, sendo menos 

suscetíveis às inovações tecnológicas do que os demais setores produtivos. O 

trabalho no setor fabril tende a diminuir e nos serviços a aumentar, inclusive com 

uma renovação das formas tradicionais de concorrência anterior ao monopólio entre 

empresas que proliferam em campos que não necessitam de grande investimento de 

capital inicial. Essas empresas recorrem a uma força de trabalho não sindicalizada, 

retirada da reserva de pauperizados e criam setores de baixa remuneração, com 

trabalhadores mais explorados e oprimidos, que são intercambiáveis enquanto 

indivíduos e por funções. Uma grande concentração de trabalhadores com essas 

características é encontrada, também, nas ocupações denominadas de prestação de 

serviços, devido ao implacável crescimento das necessidades de serviços 

(BRAVERMAN, 1987).  

Braverman (1987, p.306) afirma que: “os serviços constituíram grande parcela 

da divisão social do trabalho por toda a era capitalista – para não falar nos primeiros 

tempos – mas não constituíram uma parte “produtiva” ou lucrativa senão 

recentemente”.  

Lessa (2007) traz uma discussão na qual destaca que, as transformações 

mais significativas ocorridas nas últimas décadas, acerca do trabalho, não se 

localizam na fusão do trabalho intelectual com o manual, nem no surgimento de um 

“trabalho imaterial”, nem na gênese de uma nova práxis que faça coincidir o trabalho 

produtivo com o improdutivo, mas em outra esfera, onde a valorização do capital 

absorveu inúmeras práxis que não o trabalho.  
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Conforme avançam as forças produtivas sob o capital, a produção da mais-
valia se amplia de tal sorte que sua realização ocorre em uma esfera 
sempre ampliada: o crescimento do setor de serviços é a demonstração 
mais palmar dessa tendência histórica. Por isso, conforme crescem as 
forças produtivas, as atividades de realização na mais-valia tendem a ter 
uma presença, uma extensão e um peso, cada vez maiores na vida 
cotidiana. [...] o capital é uma relação social tão desumana, tão alienada 
que, entre ele e a humanidade, pode haver tudo, menos identidade. Hoje, 
pelo contrário, temos exatamente o oposto: a reprodução do capital é mais 
séria ameaça a humanidade (LESSA, 2007, p.341).  

Dentro dessa contextualidade, se impõe entender a dimensão e a 

caracterização do trabalho em serviços, que se traduz numa nova morfologia do 

trabalho e se apresenta em forte expansão, tendencialmente crescente. Portanto, 

trata-se de um tema abrangente e complexo que, sob a égide da reestruturação 

produtiva, as atividades de serviços passam a compor de forma efetiva a dinâmica 

da acumulação, não apenas do ponto de vista da valorização, mas da relevante 

inserção no âmbito dos conflitos e das contradições da relação capital/trabalho. 

Portanto, se impõe o desenvolvimento de conceito(s) ou significado presente 

e o potencial dos serviços e da relação de serviços, as particularidades de sua 

produção, do processo de trabalho e da divisão social e técnica do trabalho. Para 

empreender tal tarefa, tomaremos por base, de início uma abordagem de Salerno 

(2001) que apresenta os estudos de dois autores franceses Jean Gadrey 

(economista) e de Philippe Zarifian (sociólogo) como contribuição no 

dimensionamento e ponderação sobre essas questões.  

Serviço (no singular = relação de serviço) é uma atividade de difícil 

caracterização e a área de serviços (plural) que apresenta um enorme elenco de 

características, práticas gerenciais, formas de trabalho, relações com o cliente e o 

público em geral. Nessa caracterização não está incluído o serviço público stricto 

sensu, mantidos pela administração direta ou por entidades por ela controladas. Não 

se devem reduzir serviços a um setor e a sua produção a interação prestador/cliente, 

essa redução faz parte do senso comum. Por exemplo: geralmente a saúde é 

considerada um serviço típico, envolve a relação direta, simultânea, do individuo e 

do profissional de saúde (alto conteúdo relacional), mas grande parte dos serviços 

(até mesmo os realizados dentro de uma unidade de saúde – hotelaria, lavanderia, 

laboratório de análises, controle de insumos, etc.), não carece da relação presencial 

do cliente. Cada vez mais se observa a aproximação do cliente com as máquinas 

(Ex. auto-serviços), essa relação ocorre de forma massificada e padronizada.  
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Salerno (2001) enfatiza que:  

Considerar funções de serviços como atividades relacionadas com 
transações intangíveis, que influenciam o acesso e a disponibilidade para 
objetos físicos, e que influenciam a utilização de outros tangíveis e 
intangíveis é, no fundo, considerar apenas a parcela da atividade na qual 
ocorre a relação direta com o cliente. Há intangíveis associados também a 
um bem físico, o que a propaganda explora muito bem ao buscar reforçar 
marcas, por exemplo, (p.15). 

O conceito de relação de serviço não trata do setor de serviços em si, mas da 

intensidade das relações e interações entre atores da oferta e da demanda, que 

cooperariam em diferentes graus para a obtenção de serviços e resultados úteis. 

Nesse sentido, pode se lançar mão dessa argumentação para fugir das armadilhas 

da dualidade indústria-serviço, já que há uma introdução da lógica fabril clássica em 

aspectos importantes da produção de serviços. A relação de serviço é algo que pode 

ocorrer em qualquer área da produção. Assim, no cerne das inovações produzidas 

pela reestruturação produtiva, há um expressivo aumento da importância da relação 

de serviços em todo o campo econômico (SALERNO, 2001). 

Para o autor, há uma ampla discussão sobre os modelos de organização da 

produção e do trabalho que têm sido historicamente, desenvolvidos na indústria 

(taylorismo, fordismo, toyotismo, etc.). “Tomado numa perspectiva histórica, tal fato 

apenas atesta que a indústria ou, mais particularmente, determinados setores da 

indústria, revelaram-se como setores mais dinâmicos da economia, mostrando 

maiores taxas de acumulação, com elevação das margens e apropriação de lucros” 

(p.19). 

Contudo, as inúmeras explicações ou determinações da tendência crescente 

do trabalho em serviços que ocorre em escala internacional, são muitas vezes 

insuficientes, devido às distintas formas de organização, do processo e das relações 

de trabalho que envolve esse campo. No entanto, serão expostas algumas 

definições, constatações e configurações dos serviços, considerando a diversidade 

das atividades produzidas, para compreensão atual da sua lógica no sistema 

capitalista.    

Numa tentativa de superar as dificuldades da compreensão sobre “serviço”, 

de uma forma geral, Gadrey (2001) sugere uma definição que denomina triângulo do 

serviço. 
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[...] uma atividade de serviço é uma operação que visa uma transformação 
do estado de uma realidade C, possuída ou utilizada por um consumidor B, 
realizada por prestador de serviços A, a pedido de B, e com freqüência 
relacionada a ele, não chegando, porém à produção de um bem que possa 
circular economicamente independentemente do suporte de C (GADREY, 
2001, p.32).  

Gadrey (2001, p.38) faz uma constatação sobre o trabalho em serviços 

referente a França, ressaltando que pode ser aplicada a outros países com as 

devidas adequações. Contudo, no caso dos países em desenvolvimento ou 

“emergentes”, afirma que seria necessária uma modificação mais profunda. A 

constatação é a seguinte: nos países mais desenvolvidos há dois grupos de serviços 

do ponto de vista da sua participação no emprego, em relação ao emprego total nos 

últimos trinta anos: 1) um grupo de serviços com um crescimento reduzido ou a 

participação no mercado permanece estacionária: distribuição, transporte, correios, 

telecomunicações, bancos e seguros, administrações públicas centrais; 2) um grupo 

cuja participação no emprego progrediu nitidamente, ou até intensamente: às 

empresas, saúde, alimentação, educação, ação social, etc. 

As justificativas de Gadrey (2001, p.38-9) para os resultados na França, 

partem da análise de duas noções: a primeira, considerada bastante complexa, 

consiste em refletir sobre o significado social de necessidades e demandas de 

saúde, de formação, de lazer, etc. Sob duas perspectivas: uma perspectiva 

econômica, que considere o nível de vida dos países desenvolvidos, a complexidade 

crescente da produção e do consumo, que exige conhecimentos mais elaborados e 

mais abstratos (formação, transferência de conhecimentos, etc.), e uma perspectiva 

societária que considere a destruição das solidariedades familiares e da 

comunidade, que eram formas de obtenção de alguns serviços como saúde, 

assistência, etc. 

A segunda noção enfatiza o princípio fundamental das atividades de serviço, 

que é o forte componente relacional, o que significa que se expressa na própria 

produção do serviço uma questão essencial, mas não a única, que são as relações 

de serviço – interações de informações, verbais, contatos diretos, trocas 

interpessoais entre o trabalhador e o cliente; que se constituem em serviços 

profissionais, fornecidos por profissionais especializados. É inquestionável, que há 

serviços que exigem relacionamentos entre pessoas (ex. servir mesas em 
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restaurantes), mas não exigem profissionais especializados, na maioria das vezes, 

embora requeiram competências variadas. Nesses dois polos há situações híbridas. 

A esse respeito, alguns comentários devem ser postos, no caso do Brasil 

(considerado como país em desenvolvimento ou emergente), as análises do autor 

foram das décadas de 60 a 80. Mas, sem se debruçar nas análises estatísticas 

atuais, o perfil de empregos em serviços vem mudando e se 56déias evidentemente 

aos resultados dos países desenvolvidos. Um caso que se pode afirmar, com 

certeza, é a forte expansão do emprego em serviços de saúde, nos últimos vinte 

anos, que tem sido significativa em relação às demais políticas públicas (mais 

adiante, será retomada essa questão). 

Uma importante discussão, sobre a produção de serviços é realizada por 

Zarifian (2001), que se baseia em três 56déias:  

- a primeira se refere às evoluções convergentes entre o setor industrial e o 

setor de serviços, que de forma simplificada poderia ser explicada da seguinte 

forma: “o setor industrial descobre e incorpora à noção de “serviços”, o setor de 

serviços industrializa seus modos de funcionamento” (p.69). Mas, de forma mais 

aprofundada essa convergência poderá ser entendida com a caracterização de 

“produção serviço” (serviço no singular) e de produção industrial de serviço. 

Produção de serviço22 é um processo que transforma as condições de vida de um 

indivíduo ou grupo de indivíduos, em resposta às necessidades e expectativas 

apresentadas. Essa transformação é realizada pela indústria de forma indireta 

através dos bens que fornece, enquanto no setor de serviços a transformação se 

caracteriza de forma mais direta. Portanto, a produção industrial de serviços 

incorpora, na sua organização social, nas tecnologias utilizadas e nos objetivos de 

eficiência, princípios semelhantes aos desenvolvidos na grande indústria; mas, 

modificando as aplicações na produção de serviço.  

- Na segunda, a convergência ocorreria pela confrontação de duas lógicas 

diferentes. A primeira, que nasceu no setor industrial – o fordismo, com todas as 

tentativas recentes de transformá-lo em novos modelos sócio-produtivos, tais como: 

o toyotismo. A outra traz a defesa de que os princípios do fordismo permanecem 

dominantes, porém com mutações. Essa lógica apareceu na França, mais 

especificamente no setor de serviço público, com a difusão da noção de lógica de 

                                                 
22

Zarifian (2001b) ratifica que a sua definição de produção de serviço, como foi destacada não considera, ou considera de 
forma insuficiente, os serviços públicos. 
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serviço. As duas lógicas, a neofordista e a de serviços, não se combinam com 

facilidade no mesmo modelo produtivo.  

- A terceira, diz que a produção industrial é composta por três universos: o da 

concepção de novas tecnologias, produtos ou serviços; o dos grandes sistemas 

técnicos que asseguram a produção material ou de serviços e, o universo da relação 

direta com o cliente/usuário.  

A propósito da precariedade, como sendo, atualmente, o maior fenômeno que 

afeta o emprego, na França, Zarifian (2001) afirma que apesar disso as práticas de 

precariedade são quase incompatíveis com o modelo de produção industrial de 

serviço, e que mesmo com as contradições e imperfeições, só representa uma 

tendência real, visível e analisável pelo grau de exigência que se supõe em 

qualidade de organização, de redes de relação e qualificação profissional. 

Entretanto, concilia as suas afirmações de aumento da precariedade e suas análises 

(do modelo francês) da produção industrial de serviços, com a seguinte afirmação: 

“Não há dúvida de que esse modelo se choca com o modelo de assalariamento 

flexível, modelo que não para de se afirmar, e que, em um plano produtivo, puxa 

para baixo a noção de serviço (p.92); e, deve ser formalizado:   

O serviço não é a resposta complexa a uma dinâmica de usos e de 
expectativas subjetivas associadas a esses usos. O serviço é, de 
preferência, uma modelagem do comportamento de consumo a preço baixo 
e de baixa escala, que correspondem elas próprias a uma adaptação 
passiva à degradação das condições sociais de existência de uma grande 
parte da população. É um modelo que puxa para baixo: as qualificações, a 
organização do trabalho, os salários, os níveis de consumo, as exigências 
de vida (ZARIFIAN, 2001, p.92).  

Zarifian (2001b), em outra discussão, aponta uma convergência importante 

entre ele e Jean Gadrey, no que se refere a serviço, pois ambos consideram que 

não pode haver uma avaliação mecânica de um serviço, baseada em simples 

indicadores quantitativos, do valor (e, da produtividade).   

Nesse sentido, o destaque a essa convergência é no intuito de discutir sobre 

formas de avaliação – um serviço é sempre submetido a uma avaliação [...] que 

estabelece uma relação entre três elementos (p.103): o primeiro ao que é esperado, 

ex ante: o que se espera do serviço? Que expectativas foram geradas sobre as 

consequências esperadas? O segundo ao que é obtido ex post: que consequências 
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foram efetivamente produzidas, e em que medida corresponde à expectativa inicial? 

E, o terceiro ao modo como foi obtido, a prestação do serviço propriamente dita.  

Para Zarifian (2001b, p.105) o planejamento da avaliação é fundamental, pois 

não terá a mesma orientação para a produção de um serviço comercializável e para 

a produção de um serviço público. E, considera quatro tipos de avaliação: a 

avaliação de utilidade, quando os resultados de um serviço proporcionam uma 

utilidade nova ou mudam de forma positiva as condições da atividade do 

destinatário; a avaliação de solidariedade quando se colocam problemas 

relacionados à qualidade de vida coletiva, às relações sociais; a avaliação estética 

voltada ao campo da arte; e, a avaliação de justiça que se realiza principalmente, 

nas atividades de serviços públicos. 

Como o estudo de Zarifian (2001b, p.108) é realizado na França, ele faz uma 

referência ao serviço público “à maneira francesa”, “que se gaba de por em prática o 

principio de igualdade de acesso aos serviços, para todos”: serviços de saúde, de 

educação, de fornecimento de energia, etc. Assim, não é possível realizar apenas 

uma avaliação de utilidade, mas deve ser acoplada à avaliação de justiça, expressa, 

frequentemente, em termos de garantia de direitos, juridicamente definidos, mas 

acima de tudo, de ordem moral: exprimem certa concepção de bem comum, e de 

que todo cidadão deve usufruir, independentemente de sua condição social, de 

renda, etc. Portanto, a avaliação de justiça deve ser específica e considerar pessoas 

reais, singulares e diversificadas. Servindo assim de referência para a avaliação de 

injustiça, que faz parte dos critérios de avaliação do serviço, principalmente o 

público, pois se origina da avaliação de justiça social.  

Como o próprio autor refere: sem levar mais adiante essas análises, a sua 

convicção é de que a produção de serviços coloca questões, provoca tensões, e 

pode fazer evoluir as lógicas solidamente estabelecidas da valorização comercial, 

bem como, do serviço público. “A lógica de serviços precisa encontrar seu lugar ao 

sol!” (ZARIFIAN, 2001, p.149). 

Para Chesnais (1996), sob o ponto de vista das necessidades do capital 

concentrado, o duplo movimento de desregulamentação e de privatização dos 

serviços públicos é tido como uma exigência que, até certa medida, pode ser 

atendido de forma combinada pelas novas tecnologias informacionais e as 

modificações organizacionais. “Atualmente, é no movimento de transferência, para a 

esfera mercantil, de atividades que até então eram estritamente regulamentadas ou 
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administradas pelo Estado, que o movimento de mundialização do capital encontra 

suas maiores oportunidades de investir” (p.186).  

Outro ponto destacado por Chesnais (1996) é, quanto à análise de 

internacionalização dos serviços, na mundialização do capital, que esbarra em 

significativos problemas teóricos. Não pela economia política que conta com 

especialistas e pesquisadores (como Gadrey, por exemplo), mas pela ausência de 

um aporte teórico global que atualmente evidenciasse de forma mais efetiva, o lugar 

ocupado pelos serviços na fase do capitalismo contemporâneo em processo de 

acumulação. Assim, desde o final do século XIX, a corrente teórica dominante em 

economia, através de sucessivas contribuições e exclusões, demarcou “o campo dos 

serviços pelo mais pobre dos métodos: de forma residual” (p.187). 

As atividades de serviços, quaisquer que sejam suas características ou o 
lugar que ocupam em relação à produção ou ao consumo doméstico, são 
agrupadas numa categoria “tampão”. Todas elas são classificadas como 
pertencentes ao setor “terciário”, cujas fronteiras são simplesmente 
definidas por exclusão. Toda atividade que não puder ser classificada, nem 
na agricultura ou na extração mineral, fica pertencendo ao terciário 
(CHESNAIS, 1996, p.187-8).  

Contudo, enquanto não se dispusesse de uma teoria para fundamentar o 

lugar dos serviços na lógica atual da acumulação do capital, Chesnais (1996) 

apresenta o que considera como o interesse que os grupos industriais têm pelos 

serviços nos quais investem de forma vultosa; através de dois elementos que podem 

atuar simultaneamente: “1) o domínio que esses grupos querem manter sobre 

aspectos complementares dos quais depende parte da rentabilidade de suas 

operações; 2) o lugar que certos serviços continuam ocupando, em relação ao 

movimento total de valorização do capital” (p.188). 

Destaca que: 

A originalidade da multinacionalização dos serviços está no fato de que o 
ato de produção do serviço impõe, em grau mais ou menos coercitivo 
segundo as atividades, o contato direto com o consumidor ou cliente e a 
proximidade com o mercado intermediário ou final. Os serviços nas 
empresas com forte intensidade de “massa cinzenta” são as atividades onde 
essa coerção é mais forte (CHESNAIS, 1996, p.194). 
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No que se refere ao serviço público, cabe uma afirmação de Lojkine (2002), 

de que: os atuais serviços públicos estão sendo discutidos, numa espécie de retorno 

a sistemas de seguros individuais que garantiriam a vantagem do “individualismo e 

da lei do mais rico”. Os serviços públicos estão sofrendo desregulamentações que 

originam “serviços em dois ritmos”: serviços gratuitos ou de baixo custo, de 

qualidade medíocre, para a massa, e serviços privados “de alto nível”, para os mais 

ricos (p.201). Portanto, essa é uma realidade inegável e reconhecível, nesse 

momento, do que se vivencia no nível dos serviços públicos, mais especificamente 

os de saúde, no Brasil. 

Entretanto, é oportuno acrescentar, numa discussão de Salvador (2010), 

alguns argumentos de Francisco de Oliveira (1998) 23 quanto à reprodução da força 

de trabalho, onde refere que os bens e serviços sociais públicos que funcionam 

como antimercadorias sociais, cuja finalidade não é a de gerar lucros, já que na 

dinâmica do fundo público não ocorre a extração da mais-valia. E, que quando 

ocorre a indexação de benefícios públicos aos salários esse passa a se constituir em 

parâmetro básico da reprodução sendo o oposto da mais-valia.  

Para Francisco Oliveira (1998, p.53) o conceito de fundo público é construído 

para indagar os processos pelos quais o capitalismo perdeu a sua capacidade 

regulatória, e resume o complexo que substituiu a autorregulação.  

O conceito de fundo público tenta trabalhar essa nova relação na sua 
contraditoriedade. Ele não é, portanto, a expressão apenas de recursos 
estatais destinados a sustentar ou financiar a acumulação de capital; ele é 
um mix que se forma dialeticamente e representa na mesma unidade, no 
mesmo movimento, a razão do Estado, que é sociopolítica, ou pública, se 
quisermos, e a razão dos capitais, que é privada.  O fundo público, portanto, 
busca explicar a constituição, a formação de uma nova sustentação da 
produção e da reprodução do valor, introduzindo, mixando, na mesma 
unidade, a forma valor e o antivalor, isto é, um valor que busca mais-valia e 
o lucro, e outra fração, que chamo de antivalor, que não busca valorizar-se 
per se, pois não é capital, sustenta o processo de valorização do valor 
(p.53).  

O autor acrescenta que o fundo público: “implodiu o valor como único 

pressuposto da reprodução ampliada do capital, desfazendo-o parcialmente 

                                                 
23

 Não tivemos acesso à publicação de Francisco de Oliveira que tem como título “Os direitos do antivalor: a economia política 
da hegemonia imperfeita. Editora Vozes, 1998. Contudo, consideramos importantíssimo expor, nesse momento, mesmo 
tomando como base a discussão realizada por Salvador (2010), dada a sua competente interpretação. Porém, se pretende 
fazer uma busca a obra original de Oliveira, antes da conclusão dessa tese. 



61 

 

enquanto medida da atividade econômica e da sociabilidade em geral” (Francisco 

Oliveira, 1998, p.27).  

Contudo, Salvador (2010; p.91) ressalta que há inúmeras críticas às 

afirmações de Francisco de Oliveira, quando considera o fundo público como 

antivalor; e afirma que o fundo público não pode ser considerado antivalor, pois está 

presente na reprodução do capital: 

Como fonte importante para a realização do investimento capitalista. 
No capitalismo contemporâneo, o fundo público comparece por 
meio de subsídios, de desonerações tributárias, por incentivos 
fiscais, [...], como base de financiamento integral ou parcial dos 
meios de produção, que viabilizam [...] a reprodução do capital. 2. 
Como fonte que viabiliza a força de trabalho, por meio de salários 
indiretos, reduzindo o custo do capitalista na sua aquisição. 3. Por 
meio das funções indiretas do Estado, que no capitalismo garante 
vultosos recursos do orçamento para investimentos em meios de 
transporte e infraestrutura, nos gastos com investigação e pesquisa, 
além de subsídios e renúncias fiscais para empresas. 4. [...] é 
responsável por transferência de recursos sob a forma de juros e 
amortização da dívida pública para o capital financeiro [...]. 
(SALVADOR, 2010, p.91).    

Portanto, o fundo público tem uma papel estrutural na criação do valor, com 

atuação permanente na reprodução ampliada do capital, especialmente, em 

situações de crise.    

 

1.5. As transformações no mundo do trabalho e dos trabalhadores no Brasil 
 
 
No final dos anos 70, em decorrência da crise econômica mundial 

desencadeada na década, intensificaram-se inúmeras transformações no processo 

de produção capitalista. O principal mecanismo utilizado para o enfrentamento da 

crise baseou-se num complexo de reestruturação produtiva, com a constituição de 

novas condições de acumulação. Entraram em curso, nesse período, orientações da 

ideologia neoliberal, com propostas de desregulamentação dos direitos trabalhistas, 

redução dos direitos sociais, diminuição da regulação do Estado na economia, 

privatizações, entre outras. No Brasil a introdução do projeto neoliberal ocorreu na 

década de 80 e passou a imperar na década de 90, simultaneamente com o 

processo de reestruturação produtiva.  
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Os primeiros desdobramentos, decorrentes do novo padrão de acumulação 

capitalista surgiram no Brasil, na década de 80, baseados em um tripé: setor 

produtivo estatal, capital nacional e capital internacional. Embora de forma genérica, 

foi possível evidenciar o início de algumas transformações organizacionais e 

tecnológicas no interior do processo produtivo e de serviços, num ritmo bem mais 

lento do que nos países de capitalismo avançado.  

O processo de reestruturação produtiva no país vem se efetivando de forma 

diferenciada, constituindo uma realidade que comporta elementos de continuidade e 

de descontinuidade em relação às fases anteriores. Há uma vigência acentuada de 

elementos inerentes ao fordismo que se entrelaçam aos novos elementos oriundos 

da acumulação flexível, em franca expansão. 

Alves (2005, p.121) considera alguns aspectos como determinantes do 

processo de reestruturação produtiva, iniciada nos anos 80, no Brasil: a crise do 

capitalismo mundial expressa pela crise da dívida externa nacional; o processo de 

luta de classes com a ascensão de um “novo sindicalismo” de caráter classista, 

pondo em questão o controle do trabalho; e, as novas estratégias das corporações 

transnacionais com inovações organizacionais e tecnológicas, inspiradas no 

toyotismo, ainda que de forma articulada ao fordismo.  

Mas, foi na década de 90 que o Brasil ingressou no processo de 

reestruturação produtiva, sob uma forte influência exercida pelos processos de 

abertura econômica e financeira ao capital internacional, oriundos de décadas 

passadas, tornando hegemônico o projeto neoliberal que redefine as relações de 

poder e dominação entre o Brasil e os países capitalistas centrais. Nesse período, 

com a formulação do Consenso de Washington24, o neoliberalismo, já em curso, 

passou a cumprir o receituário definido pelo Consenso que indicava a 

desregulamentação da economia, para ajustá-la às exigências do capital.  

A desregulamentação afeta diretamente a organização sociotécnica da 

produção, os direitos do trabalho e as ideologias e práticas dos capitalistas e dos 

trabalhadores. Portanto, estavam postas as bases da reestruturação econômica e da 

restauração da hegemonia capitalista,  

                                                 
24

 Expressão criada pelo economista John Williamson, que se tornou mundialmente conhecida como uma proposição da 
comunidade financeira internacional – FMI e BIRD – para ajustar as economias dos países periféricos às exigências dos países 
centrais. 
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cujo investimento na formação de uma sociabilidade compatível com o seu 
atual estágio do desenvolvimento, requereu a formulação de valores, modos 
de vida, teorias e ideologias. Ainda está em curso uma desmontagem dos 
referenciais críticos, dos lugares na política e uma avassaladora influência 
do pensamento único e pós-moderno. A razão cedendo lugar à 
representação (MOTA, 2008, p.12).  

Mesmo se tratando de um processo secular, a restauração do capital se 

atualiza, realizando uma verdadeira reforma intelectual e moral, apoiada e 

retroalimentada pelas mudanças no mundo da produção com todas as suas 

contradições. Os protagonistas são os organismos internacionais, as corporações 

empresariais e o Estado, cujo alvo é a construção de um novo consenso social das 

classes trabalhadoras, na tentativa de obscurecer os antagonismos e as 

contradições da relação entre capital e trabalho. As estratégias buscam a gradativa 

redução da responsabilização social do Estado, sendo substituída pelo apelo à ação 

da sociedade civil, advindo as ONGs e o terceiro setor. “A marca desse processo é a 

desconsideração da construção histórica das lutas e conquistas pela emancipação 

dos trabalhadores” (MOTA, 2008, p.13).  

Em 1990, exatamente quando a Constituição Federal de 1988 entra em vigor, 

efetivamente, devido a sua regulamentação, o país assume uma agenda neoliberal. 

Vê-se então, o tensionamento entre as duas propostas: de um lado a luta para 

ampliação dos direitos e das políticas sociais, enquanto responsabilidade do Estado; 

de outro, a posição favorável da classe dominante à abertura do mercado, com a 

ampliação do seu poder e consequentemente com a redução do poder do Estado.  

No processo de desestruturação do mercado de trabalho, no país, há pelo 

menos dois momentos que Druck e Franco (2007, p.81-2) consideram marcantes: o 

primeiro nos anos 80, que corresponde à etapa final da crise do modelo de 

industrialização centrado na substituição de importações e voltado para o mercado 

interno, que, incidiu no mercado de trabalho traduzindo-se no aumento da proporção 

de ocupados fora de uma relação formal de emprego com cobertura social, nas 

significativas perdas salariais e na elevação da concentração de renda.  

O segundo momento teve início em 1990 e prossegue no século XXI, com 

alteração no padrão de desenvolvimento econômico e mudanças nas formas, nos 

mecanismos de inserção e de vinculação ao mercado de trabalho que afetam as 

expectativas sobre o futuro e os projetos de vida da classe que vive do trabalho. A 

partir dos anos 90, a economia que apresentava elevado dinamismo, com a geração 
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de postos de trabalho (bons e ruins) passou a destruir os melhores empregos e a 

gerar, em número insuficiente, postos de trabalhos mal remunerados e 

desprotegidos. Assim, o mercado de trabalho brasileiro estruturalmente marcado 

pela expressiva informalidade e subemprego, aprofunda esses traços e agrega 

elevadíssimas taxas de desemprego (DRUCK; FRANCO, 2007).   

Nesses dois momentos, os objetivos foram precisos, impostos e 

concretizados com as mãos de ferro de um Estado poderosíssimo, dominado pelos 

interesses do grande capital financeiro mundializado e dos parceiros nacionais, entre 

eles se destacam: o desmonte das estruturas herdadas pelo desenvolvimentismo 

nacional e a implementação do novo modelo de acumulação, desvinculado de um 

projeto nacional, sem qualquer compromisso com a inclusão social da maioria 

excluída dos benefícios da etapa anterior do processo. As mudanças no perfil do 

Estado em relação a sua atuação atingiram negativamente o conjunto de 

trabalhadores, inclusive do setor público/estatal, que ocupavam os postos mais bem 

remunerados e altamente qualificados, que foram vitimados pelas privatizações com 

destruição expressiva dos melhores postos, por demissões maciças (como o 

estímulo à demissão voluntária), pelas aposentadorias precoces, pelas 

terceirizações generalizadas. “O impacto desse conjunto de medidas sobre o 

mercado de trabalho foi profundo e imediato” (DRUCK; FRANCO, 2007, p.83).   

Portanto, no Brasil, o aprofundamento das transformações ocorridas através 

da reestruturação produtiva apresenta, dentre as principais características, a 

redução de custos e a elevação da produtividade e da competitividade e a 

flexibilização25 do trabalho, em suas mais variadas formas, enquanto eixo de 

sustentação dos ajustes as novas exigências do capital.  

Thébaud-Mony e Druck (2007) adotam a concepção de flexibilização 

enquanto processo que tem condicionantes macroeconômicos e sociais derivados 

da mundialização do capitalismo, hegemonizado na esfera financeira, cuja fluidez e 

volatilidade do mercado contaminam não só a economia, mas a sociedade como um 

todo, generalizando a flexibilização para todos os espaços, especialmente no campo 

                                                 
25

 No plano teórico-metodológico embora apresentem abordagens diferentes, as expressões flexibilização e flexibilidade, para 
muitos autores, no Brasil, são utilizadas como sinônimos ou sem uma distinção muito clara entre as duas; além de apresentar 
variações em diferentes abordagens. Entretanto, Thébaud-Mony e Druck (2007, p.29) destacam que, no Brasil, o uso mais 
recorrente é o de flexibilização que contempla noções de instabilidade, incerteza, insegurança, imprevisibilidade, 
adaptabilidade e riscos; apontadas como condições exigidas, construídas e impostas por uma nova configuração estabelecida 
ou em transição associada aos novos modelos produtivos; o que diferencia do termo flexibilidade que indica uma situação já 
estabelecida e constituída, seja no âmbito da organização/processo de trabalho, seja nas questões mais gerais e sistêmicas da 
economia capitalista. 
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do trabalho. Esse processo mais geral determina e articula a flexibilização do 

processo de trabalho, do mercado de trabalho, da legislação trabalhista, dos 

sindicatos; e define o caráter da reestruturação produtiva. 

Para garantir esse processo, passam a predominar formas de precarização 

do trabalho, através de terceirização/subcontratação, em suas diferentes aplicações, 

que são parte do fenômeno da informalização do trabalho. A terceirização viabiliza 

um grau de liberdade ao capital, para gerir e dominar a força de trabalho, quase 

ilimitado, pois se trata de uma estratégia de competitividade, que proporciona e dá 

sustentação a liberdade do patronato em demitir ou de usar contratos precários, 

contando com o respaldo do Estado com suas políticas de cunho neoliberal, na 

reformulação da legislação trabalhista que desregulamenta as relações de trabalho 

(THÉBAUD-MONY; DRUCK, 2007). 

A flexibilização, no âmbito do processo de trabalho, condiciona entre outras 

questões, as jornadas móveis de trabalho (banco de horas, etc.), as remunerações 

através de salários flexíveis (parte fixa e parte variável que depende de metas, de 

produtividade, de assiduidade, de criatividade, etc.), e se inspira para a organização 

e a gestão do trabalho na lógica do modelo toyotista (do just-in-time: hora certa, 

tempo certo, quantidade certa e erro zero, que provoca um rigoroso controle sobre o 

trabalho – “administração por estresse”). Seus efeitos implicam num processo de 

intensificação do trabalho, expondo-os demasiadamente aos riscos de acidentes e 

às doenças ocupacionais (THÉBAUD-MONY; DRUCK, 2007, p.30).    

O conteúdo da flexibilização é o mesmo em todo o mundo, mas de acordo 

com Thébaud-Mony e Druck (2007) levando em consideração as especificidades das 

transformações do trabalho no Brasil, “seus resultados e impactos são marcados 

pela fragmentação, segmentação dos trabalhadores, heterogeneidade, 

individualização, fragmentação dos coletivos, informalização do trabalho, fragilização 

e crises dos sindicatos” (p.30). Entretanto, a implicação mais forte ou mais 

significativa e radical para a classe trabalhadora é o medo real da perda de direitos e 

o desencadeamento da degradação das condições de saúde e de vida.  

Um dos aspectos importantes da acumulação flexível no Brasil é a 

descentralização produtiva, caracterizada pela terceirização26 (independentemente 

                                                 
26

 A terceirização no Brasil não surgiu através do atual processo de reestruturação produtiva. O Código Civil de 1916 já previa a 
realização de “locação de serviços”; e, em 1946 na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), a terceirização é tratada apenas 
na forma de empreitada. Mas, a permissão da terceirização direta e explicitamente consta no Decreto-Lei nº 200/67, em vigor 
até hoje e aplicável a toda administração pública federal nas suas contratações de serviços. Contudo, em 1997, foi expedida a 
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da definição formal do termo) – componente central da flexibilização e precarização 

do trabalho -, que não surge simplesmente como mero comportamento reativo, mas 

como uma estratégia das corporações transnacionais de recomposição dos circuitos 

de valorização, através de novas redes de subcontratação. Sob a perspectiva do 

mundo do trabalho, constitui-se num dos principais obstáculos à elaboração da 

consciência de classe, com a fragmentação do coletivo dos trabalhadores e a 

exclusão social. A terceirização atinge tanto a esfera da produção, quanto a de 

serviços públicos ou privados, das atividades mais especializadas as menos 

qualificadas.  

Segundo Thébaud-Mony e Druck (2007), o mercado de trabalho no país é 

histórico e essencialmente precário. A terceirização tem ocupado cada vez mais um 

lugar central na organização do trabalho, assumindo formas que tornam cada vez 

mais intensa a precarização, tanto no que é coberto pela legislação do trabalho, 

quanto nas formas totalmente ilegais. A regra passa a ser a informalidade (trabalho 

sem registro, sem contrato, autônomo, sob a forma de estágios, as cooperativas, 

etc.), traduzida não só como uma tendência, mas em alguns aspectos demonstradas 

através de estatísticas oficiais, mesmo não se dispondo de indicadores oficiais 

obrigatórios e confiáveis que permitam compor esse perfil para todo o país.  

No Brasil, a precarização do trabalho ocorre com ou sem respaldo legal, já 

que não existe uma lei especifica que regulamente a terceirização, que se 66déia 

em dispositivos gerais da legislação trabalhista e se situa tanto na informalidade 

quanto nas atividades formais. Nas últimas décadas, é notório o crescimento da 

terceirização nos diferentes setores produtivos, com maior expansão nos serviços 

públicos, onde as regras são determinadas principalmente pelos organismos 

internacionais (THÉBAUD-MONY; DRUCK, 2007).   

Considerando que a terceirização tomou uma proporção gigantesca, Carelli 

(2007), enfatiza que: 

A terceirização chegou a um nível de desumanização tal que o trabalhador 
virou moeda de troca nos contratos. Há contratos de terceirização que 

                                                                                                                                                         
regulamentação do referido Decreto-Lei, para tentar impedir a má utilização do instituto para desvirtuar a regra constitucional 
da obrigatoriedade com concurso público, através do Decreto-Lei 2.271/97, que expõe a proibição de que conste nos 
instrumentos contratuais a caracterização exclusiva do objeto de contrato como fornecimento de mão-de-obra, bem como a 
vedação de subordinação dos trabalhadores terceirizados para com a administração pública. Esta é a legislação que rege a 
terceirização no Brasil (CARELLI, 2007, p. 60-62). A essa afirmação de Carelli (2007), cabe salientar que em 1998, foi 
promulgada a Lei do Contrato Temporário de Trabalho, que não é específica para terceirização, mas se traduz em dispositivo 
legal de flexibilização do trabalho. Assim, é considerada por alguns estudiosos como uma lei que acarreta precarização de 
direitos trabalhistas e das condições básicas de pactuação da força de trabalho. 
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prevêem, na prestação de serviços, o aluguel de trabalhadores a mais com 
“cortesia” da empresa contratada, junto com walkie-talkies. É o máximo de 
mercantilização do trabalho e banalização do mal ou da injustiça social: 
quando para a venda do produto se dão como “amostra grátis” o suor e a 
disposição da vida do ser humano tratado como objeto (p.68).  

Na realidade, a terceirização no Brasil, segundo Carelli (2007) é a maior fonte 

de problema para o direito do trabalho, que ainda se encontra despreparado, 

instrumentalmente, para responder as demandas acarretadas pelo processo de 

reestruturação produtiva.   

Para Alves (2005), o resultado da terceirização constitui-se num verdadeiro 

obstáculo à elaboração da consciência de classe com a pulverização do coletivo do 

trabalho, que acarreta redução dos potenciais de luta entre capital e trabalho, 

tornado-se numa das inovações produtivas mais temidas pelo sindicalismo no país. 

A terceirização tende a desenvolver uma maior subordinação antagônica do trabalho 

às imposições das corporações internacionais. Entretanto, mais do que um momento 

de consolidação capitalista, o que presenciamos é uma prova da vulnerabilidade do 

capital, o “calcanhar de Aquiles” da nova acumulação flexível, “que pode abrir 

espaços de intervenção operária capazes de reconstituir a resistência contra a lógica 

do capital” (p.209).  

 

1.6. O trabalho em saúde – trabalhadores em serviços de saúde 

 
 
Dada a importância do setor de serviços27 no capitalismo contemporâneo, não 

apenas pela sua expansão e diversificação, com tendência crescente, mas 

principalmente pela sua importante inserção na dinâmica da valorização e 

acumulação do capital, podemos afirmar que se torna um desafio, analisar esse fato 

concreto, porém dinâmico, no que se refere particularmente aos serviços públicos de 

saúde. 

Nessa perspectiva, cabe destacar que no capitalismo contemporâneo, 

particularmente no Brasil, ocorre a apropriação do fundo público vinculado à 

seguridade social, que inclui a saúde, a previdência e a assistência social, para a 

valorização e acumulação do capital vinculado a dívida pública (SALVADOR, 2010).  

                                                 
27

 Serão utilizados os termos setor de serviços, atividades de serviços e trabalho em serviços como sinônimos, mesmo 
reconhecendo que há algumas distinções; mas, na literatura são utilizados muitas vezes com o mesmo significado. 
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Os recursos que compõem as fontes de financiamento da seguridade social 
desempenham um papel relevante na política econômica e social do Brasil 
após 64. Parcelas importantes da arrecadação de receitas, que deveriam 
ser utilizadas nessas políticas sociais, e poderiam ampliar a sua 
abrangência, são retidas pelo orçamento fiscal da União e destinadas para 
o superávit primário (SALVADOR, 2010, p.28). 

O autor acrescenta que, historicamente no Brasil, os recursos fiscais foram 

utilizados para subsidiar a valorização e a acumulação do capital, e os recursos 

contributivos descontados na folha de pagamento de salários financiavam a parte 

social. No Brasil, permanece a arrecadação tributária centrada em tributos indiretos, 

onde os mais pobres pagam proporcionalmente mais tributos do que os mais ricos, 

em relação à renda. “Os impostos diretos incidem predominantemente sobre a renda 

dos trabalhadores assalariados” (p.46).   

Com base nessas questões, fica mais claro o entendimento sobre a 

exploração do trabalho em serviços de saúde, públicos, pelo capitalismo, cujas 

transformações em curso orientam à expansão do trabalho em serviços, de forma 

geral.   

Campos (1992) destaca que, a literatura sobre o setor saúde utiliza como 

sinônimos os termos: forma ou modo de produção de serviços, conformação do 

sistema de saúde e modelo assistencial de saúde. Contudo, considera a 

possibilidade de se realizar a identificação concreta de diferentes formas ou modos 

de produção de serviços de saúde, de acordo com as particularidades de cada país 

e do período histórico estudado. Assim, define que: 

Forma ou modo de produção de serviços de saúde seria uma composição 
concreta de recursos (financeiros, materiais e força de trabalho), tecnologias 
e modalidades de atenção, articulados de maneira a constituir uma dada 
estrutura produtiva e certo discurso, projetos e políticas que assegurassem 
a sua reprodução (CAMPOS, 1992, p.38).  

E, modelo de atenção, que se definiu há pouco tempo: 

[...] como um conceito que estabelece intermediações entre o técnico e o 
político. Como uma dada concretização de diretrizes de política sanitária em 
dialogo com certo saber técnico. Uma tradução para um projeto de atenção 
à saúde de princípios éticos, jurídicos, organizacionais, clínicos, 
socioculturais e de leitura de uma determinada conjuntura epidemiológica e 
de certo desenho de aspirações e de desejos sobre o viver saudável. 
Modelo, portanto, seria esta coisa tensa, que nem é só política e tampouco 
só tecnologia (CAMPOS, 2007, p.266). 
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Adverte que, não se trata de uma questão apenas de importância 

epistemológica, mas decisiva na orientação das análises dos sistemas de saúde e 

na definição de estratégias e táticas para uma reforma sanitária.  

Segundo Nogueira (2000), partindo da definição genérica de Marx, de que 

serviço é o efeito útil de alguma coisa, mercadoria ou trabalho; é o que resulta da 

utilização de bens ou da força de trabalho enquanto valor-de-uso. A ideia de serviço 

estava voltada à serviço pessoal. Na verdade, os serviços de saúde, em parte, se 

assemelham aos serviços pessoais, porque requerem um alto conteúdo relacional 

(interpessoal) e, em outra, envolve um consumo de mercadorias (insumos, 

equipamentos, medicamentos, etc.); e o situa numa efetiva lógica mercantil. “O 

serviço de saúde nunca resulta de uma aplicação de regras gerais num processo de 

trabalho” (p.62).  

No caso, o serviço de saúde não se realiza sobre coisas, sobre objetos; e sim, 

sobre pessoas – assistência à saúde28 -, numa interrelação entre profissional e 

usuário, onde o usuário contribui e é parte do processo de trabalho. A participação 

ativa do usuário é, na maioria das vezes, fundamental na condução do processo 

assistencial e diagnóstico-terapêutico. Nogueira (2000) enfatiza a peculiaridade 

desse processo de trabalho onde o usuário é co-partícipe, é fornecedor de valores-

de-uso substantivos, que determinam o êxito ou o fracasso total ou parcial da ação. 

Quanto ao que considera como processo de trabalho em saúde, Nogueira 

(2000) destaca que se trata de algo extremamente abstrato, que tem uma 

direcionalidade técnica (inerente a qualquer processo de trabalho humano), 

particularizada na formas de realizar ações em saúde, pois requer adaptações 

constantes às particularidades apresentadas -, indivíduos com suas histórias e 

necessidades. Particularidades essas, “no sentido não só do individuo como ser, 

mas das circunstâncias em que se dão seus problemas ou necessidades” (p.60). 

Outra característica particular do processo de trabalho em saúde é a fragmentação 

dos atos. Há um enorme elenco de atos de diagnóstico e terapia para o usuário, 

inclusive em estabelecimentos de saúde distintos, que visam à resolução do 

                                                 
28

 A assistência à saúde recebe usualmente a designação de serviço ou de prestação de serviços, quando se intenta demarcar 
sua posição dentro dos grandes segmentos que compõem a divisão social do trabalho. É assim que aparece nos 
recenseamentos oficiais, enquadrada no setor terciário da economia. [...] fala-se de serviços de saúde, para indicar tanto os 
atos de saúde sem si, quanto às instituições encarregadas de realizá-los. Essa classificação não decorre de um prévio 
entendimento acerca do que seja trabalho em saúde. Em geral, os chamados serviços são identificados mediante uma simples 
regra de exclusão: como, todo trabalho que não produz mercadorias. A assistência à saúde participa dessa situação “residual” 
[...] é uma atividade não mensurável em unidades físicas. A despeito de todas as dificuldades conceituais que a cercam, 
cremos ser a noção de serviço um indispensável ponto de partida na análise do trabalho em saúde e de suas relações com a 
economia capitalista (NOGUEIRA, 1979, p.3). 
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problema apresentado. A saúde não é uma área que atue segundo a lógica da 

substituição de tecnologias por trabalho (vivo), mas há uma acumulação de (antigas 

e novas) tecnologias e de uma ampla variedade de serviços. “É nesse sentido que 

ocorre a fragmentação da prestação e do consumo de serviços de saúde” (p.61).    

Uma análise importante sobre processo de trabalho em saúde é realizada por 

Merhy29 (2007, p.72-3), que considera como “um dos temas mais discutidos e 

problemáticos na organização de um sistema de saúde, quando relacionado ao 

modo com se estruturam e se gerenciam, nos diferentes tipos de estabelecimentos 

que oferecem serviços de saúde”. O processo de trabalho é um dos “nós críticos” 

das propostas que apostam/apostaram na direção da mudança do “modelo tecno-

assistencial das políticas de saúde”, que se apresenta comprometido com diversos 

interesses, exceto com a saúde do cidadão. 

No Brasil, a experiência na busca de mudança do modo de se produzir saúde, 

demonstra que: 

ou esta é uma tarefa coletiva do conjunto dos trabalhadores de saúde, no 
sentido de modificar o cotidiano do seu modo de operar o trabalho no 
interior dos serviços de saúde, ou os enormes esforços de reformas 
macroestruturais e organizacionais, nas quais nos temos metido, não 
servirão para quase nada (MERHY, 2007, p.72).   

Para Merhy (2007), a mudança no processo de trabalho em saúde não é 

recente, nem no setor público e nem no privado, e é muito mais abrangente do que 

se tem demonstrado com as mudanças de modelo de atenção. Isso porque, 

qualquer mudança no padrão de acumulação capitalista, não só no Brasil, mas em 

todo o mundo, passa necessariamente pelas mudanças nos processos de trabalho 

em geral.     

Assim, o processo de trabalho em saúde, como qualquer processo de 

trabalho é constituído historicamente por distintas lógicas. Entretanto, na saúde, 

particularmente, o processo é muito peculiar na dinâmica da produção, consumo e 

satisfação de necessidades/direitos do usuário final, o que faz com que esteja em 

constantes transformações, dentro de um quadro de incertezas permanentes quanto 

ao seu produto final e o êxito dos resultados. 

                                                 
29

 Há um risco de discorrer de forma superficial sobre a análise de Merhy, porque entendemos que o aprofundamento 
dependeria de uma compreensão sobre “Análise Institucional”, tema amplamente discutido por Gregório Baremblit 
(mencionado por Merhy), e de outros autores franceses, dos quais que tive oportunidade de ler alguns textos, durante o 
mestrado, como René Loureau, F. Basaglia, E. Goffman, entre outros. 
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Merhy (2007) aponta que na saúde o consumo, pelo usuário, se dá 

imediatamente na produção da ação, que não é ofertada no mercado como algo 

externo que se paga por ele (não confundir com o consumo de procedimentos, com 

exames, por exemplo, que imaginariamente seja considerada como consumo de 

ações produtoras de saúde). No caso da produção/consumo (assistenciais), há um 

espaço de interseção entre o trabalhador e o usuário (individual ou coletivo); que é 

um momento de encontro e uma negociação, em ato, onde há um confronto nem 

sempre conflituoso, frente às necessidades; e onde “se dá a factibilidade do trabalho 

vivo em ato30”, que se define num “processo quase-estruturado31” (p.95). Dessa 

forma, o referencial de processo de trabalho em saúde é a micropolítica do trabalho 

vivo, enquanto produtor de bens finais. 

O autor chama a atenção para o fato de que: 

pensar a mudança de um processo institucional sempre nos posiciona 
diante de uma situação de alta complexidade, e que não basta possuirmos 
o controle de uma receita para a ação, com técnicas puramente 
administrativas, mesmo considerando [...] que deter o controle de 
tecnologias

32
 para realizar intervenções em organizações, que visam à 

mudança de processos de trabalho, seja um componente importante e 
básico da “caixa de ferramentas” dos grupos envolvidos. Mas, sem duvida, 
isto não é suficiente (MERHY, 2007, p.99).   

Nesse sentido, Merhy (2007) refere que a tecnologia do trabalho vivo em ato 

é um elemento permanente na construção dos sentidos dos processos de trabalho 

em saúde, que mostra, por sua vez, como é relativa a discussão da caracterização 

histórico-social que determina o processo de trabalho em saúde pois, se encontra 

aberto para reconhecer o que há de indeterminado, no que se define em ato, em 

produção permanente.  

Portanto, a finalidade última do trabalho em saúde, em qualquer tipo de 

serviço, é a responsabilidade em operar com saberes tecnológicos, configurados a 

partir de elementos de dimensão material ou não, a produção do cuidado individual e 

coletivo, que remetam à saúde (MERHY, et al. 2007).  

                                                 
30

 O ato de produção no trabalho em saúde se dá no imediato ato de consumir, e o trabalho vivo em ato é um processo que se 
realiza imediatamente com a produção, sempre um sendo, um dando, em um espaço publicizado, onde penetra a lógica dos 
interseçores, também em ato, como constitutiva imediata deste trabalho (MERHY, 2007, p.110).  
31

 Merhy (2007) considera como um processo de trabalho estruturado, o processo de trabalho das fábricas. 
32

 Tecnologias vinculadas não apenas a ideia de equipamentos tecnológicos (máquinas- trabalho morto), mas a ideia de certo 
saber fazer, e a um ir fazendo, que inclusive dão sentidos ao que será ou não “a razão instrumental” do equipamento. O 
trabalho em saúde é constituído de algumas dimensões tecnológicas (MERHY, 2007, p.84). 
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O trabalho vivo não pode em ato, no interior do processo de trabalho, 
libertar-se plenamente do trabalho morto, mas tem condições de comandá-
lo se conseguir aprender a interrogá-lo, a duvidar do seu sentido e a abrir-se 
para os ruídos/analisadores presentes no seu cotidiano. Com isso, e de 
posse de uma caixa de ferramentas que tenha o compromisso com o sujeito 
da ação, e em ação, pode-se reinventar a lógica do processo de trabalho, 
sua gestão, organização e finalidade, em ato, coletiva e publicamente 
(MERHY, 2007, p.71). 

Como o processo de trabalho em saúde está relacionado ao modo como se 

organizam/estruturam e gerenciam os diferentes tipos de estabelecimentos que 

oferecem serviços de saúde, é indispensável discorrer sobre os aspectos que 

caracterizam a organização dos serviços de saúde. A abordagem é realizada 

segundo Santana (2001), na perspectiva da gestão do trabalho em saúde.  

 Uma das mais expressivas características da organização dos serviços de 

saúde se apresenta nos divergentes e variados interesses, no que se refere à oferta 

e ao consumo dos mesmos. Cabe enfatizar que, são considerados serviços de 

saúde, os setores de fabricação e comercialização de insumos, equipamentos, 

produtos farmacêuticos e uma infinidade de produtos correlatos, além do setor 

empresarial e do setor financeiro (onde ocorrem vendas de planos e seguros de 

saúde). Todos, particularmente, interessados nos componentes da oferta e do 

consumo em saúde (SANTANA, 2001).  

Contudo, o autor prioriza na discussão os serviços públicos33 de assistência a 

saúde, que se expressam na relação entre trabalhador de saúde, usuário e gestor. 

Frequentemente, essa relação se apresenta de forma conflituosa, principalmente 

entre trabalhador-usuário. Isso não significa que não ocorra entre trabalhador e 

gestor, ou mesmo na tríade desses agentes. 

Santana (2001) aponta que, um componente crítico do gerenciamento dos 

serviços públicos de saúde está relacionado às questões dos recursos humanos34. 

Entretanto, dificilmente se observa, na prática, medidas eficazes que correspondam 

à complexidade e ao dinamismo dos problemas vigentes apresentados nesse campo 

(p.223).  

                                                 
33

 Nesse caso, Santana (2001; p.221) destaca que a prestação de cuidados de saúde é, essencialmente, um serviço público, 
no sentido mais simples e objetivo de ser uma atividade de interesse público, [...], já que interessa a todos, num ou noutro 
momento da vida, valer-se de tais cuidados. Por ser um serviço, aí implicadas as dimensões de consumo e produção, cuja 
realização envolve múltiplos interesses, entre os quais se destacam, de um lado, aqueles das diferentes clientelas irmanadas 
pela motivação de seu consumo e, de outro – por ser um serviço complexo cuja oferta resulta da atuação de múltiplos agentes, 
numa classificação simplificada, pelos profissionais e pelos gestores dos serviços. 
34

 O termo recursos humanos é consagrado e utilizado na literatura mundial não se referindo exclusivamente à sua 
conceituação clássica. Portanto, ainda é utilizado amplamente por vários autores e instituições, em detrimento à utilização do 
termo trabalhadores de saúde. Assim, utilizaremos um ou outro termo de acordo com a referência de cada autor. 
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Partindo das especificidades da organização dos serviços de saúde, o autor 

demonstra que há um quadro de inoperância, principalmente nos serviços públicos 

de saúde, ou seja, um baixo desempenho das organizações de saúde que 

frequentemente está associado às questões da gestão do trabalho. Ao invés de 

apresentar um elenco de questões que caracterizam esse quadro, Santana (2001) 

opta, por entender que seja mais prudente, abordar o tema exercitando o método da 

problematização, através de interrogações específicas: 
 

- quais as formas de intervenção para enfrentar as conseqüências 
prejudiciais da divisão do trabalho em saúde que se expressam em 
desumanização e risco no atendimento, alienação do trabalhador e prejuízo 
ou desperdício para os serviços? 
- como buscar soluções para os conflitos ocorrentes da produção dos 
serviços de saúde resultantes da contradição entre interesses do usuário, 
trabalhadores e dirigentes [...]? 
- como contrabalançar a influência corporativa dos profissionais de saúde no 
dia-a-dia dos serviços, quando as estratégias de defesa de seus interesses 
interferem no atendimento [...]? 
- como estabelecer, consolidar e aperfeiçoar mecanismos e instrumentos a 
relação entre o contrato de trabalho e a efetiva produção de serviços de 
saúde [...] do setor público? 
- que medidas promover para estimular os trabalhadores a alcançarem seus 
próprios limites [...] na produção dos serviços de saúde? (SANTANA, 2001, 
p.224). 
 

E, afirma que a questão central pode ser sintetizada nas relações de trabalho, 

que são complexas e diversificadas, enquanto objeto privilegiado da gestão do 

trabalho em saúde.  

Para Santana (2001), as relações de trabalho desdobram-se em três áreas 

que se superpõem: na negociação do preço do trabalho em saúde (mercadoria 

consciente), na interação com os trabalhadores e suas organizações 

(representações individuais ou coletivas), no espaço das definições e ações jurídicas 

– da legislação ao cumprimento de suas obrigações (na gestão pública, exigência 

inarredável decorrente do principio da legalidade que a preside); e no enfrentamento 

dos efeitos da divisão do trabalho. 

Quanto às especificidades do trabalho em saúde, o autor se refere à 

significativa diferenciação entre as várias categorias que conformam o trabalhador 

coletivo em saúde. E, traz um conceito de trabalhador coletivo em saúde, de 

aplicação prática na organização e operacionalização do processo de trabalho: 
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O trabalhador coletivo é, pois, uma imagem que corresponde, como agente 
de trabalho, ao produto final do serviço prestado ao usuário. 
Concretamente, tal agente coletivo é composto pelos vários trabalhadores 
que fazem parte de um processo produtivo, cuja característica marcante é a 
intensa divisão do trabalho (SANTANA, 2001, p.227). 

Para comprovar sua argumentação, Santana (2001) apresenta diversas 

expressões da diferenciação do trabalhador coletivo em saúde quanto: às formas de 

organização – por categorias resultantes da divisão do trabalho (médicos, 

enfermeiros, etc.) ou por segmentação da oferta empregos; aos diferentes graus de 

autonomia, com ou sem antecedentes de organização liberal; às distintas 

representações no imaginário social, tanto por parte da coletividade, quanto dos 

trabalhadores; às formas de validação educacional/legal, com ou sem 

regulamentação específica; aos estatutos corporativos com diferentes graus de 

controle, tanto do exercício profissional, quanto da abrangência do campo de 

atuação no espectro da divisão do trabalho. 

O trabalho em saúde é essencialmente um trabalho coletivo, que agrega à 

sua operacionalização diversos profissionais de saúde, em atividades específicas de 

saúde, além de inúmeros trabalhadores de diferentes áreas, ou seja, que não são da 

saúde, em atividades diversificadas (limpeza, vigilância/segurança, manutenção de 

equipamentos, apoio administrativo, informática, entre outros, de níveis superior e 

médio), porém necessárias, não apenas para a operacionalização das ações, mas 

para o funcionamento da estrutura institucional.  

Segundo Pires (2004) o trabalho coletivo em saúde, é realizado por múltiplos 

profissionais de saúde através da assistência à saúde individual ou coletiva, cujas 

atividades são diferenciadas, de acordo com cada categoria profissional e com 

resultados distintos para os usuários. Entretanto, destaca que o profissional médico 

tem sido o elemento central do processo de trabalho em saúde, onde os demais 

profissionais de saúde participam, em sua maioria, de forma subordinada às 

decisões desse profissional, embora mantendo certa autonomia na tomada de 

decisões, pelo domínio de conhecimentos específicos de cada categoria ou 

especialidade. O trabalho em saúde envolve múltiplos profissionais, todavia, 

interdisciplinaridade em saúde é mais uma figura de retórica do que uma prática 

concreta (p.315). É um trabalho coletivo que apresenta como características a 
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fragmentação, a hierarquização e alienação; que estão presentes na organização do 

trabalho, tanto no setor público quanto no privado. 

Como a organização do trabalho não se restringe apenas a forma como o 

trabalho se desenvolve, ou se divide, ou se estruturam. Há uma argumentação de 

Dejours et al. (1993) onde consideram que:  

A organização do trabalho é, de um lado, a divisão de tarefas que conduz 
alguns indivíduos a definir por outros, o trabalho a ser executado, o modo 
operatório e os ritmos a seguir. Por outro lado, é a divisão dos homens, isto 
é, o dispositivo de hierarquia, de supervisão, de comando, que define e 
codifica todas as relações de trabalho (p.104). 

Partindo dessa afirmação, a organização do trabalho pode ser entendida 

como um processo que engloba: a divisão do trabalho e impõe a divisão entre os 

indivíduos; além das relações de trabalho e das relações hierárquicas de uma 

determinada estrutura organizacional, sob a influência da forma de gestão 

desenvolvida e das macropolíticas vigentes na sociedade. Pensar a organização do 

trabalho não significa apenas refletir sobre o modelo implantado na instituição, mas 

pensar a totalidade que compõe o contexto com implicações e repercussões em 

todos os setores.  

Em decorrência desse fato, sem fazer grande esforço analítico, observa-se 

que vêm ocorrendo modificações no sistema de saúde, que impõem, entre outras 

determinações, a necessidade de construir uma ordem de agenda política no campo 

do trabalho em saúde – na produção e oferta de serviços de saúde – que envolva a 

organização do trabalho, o processo e as relações de trabalho que advém das 

relações sociais de produção. 

Segundo Machado (2002, p.120-1): o sistema de saúde brasileiro não tem 

buscado adequar-se a nova ordem sócio-política de elevar a questão de RH como 

“estratégia institucional”. Assim, apresenta algumas situações que têm dificultado a 

construção de uma agenda que formule políticas explícitas de RH para o setor de 

prestação de serviços de saúde, que gera aproximadamente dois milhões de 

empregos diretos e outros milhões indiretos, entre outras:   

1) a ampliação da composição de equipe (técnica) de saúde para prestar 

assistência, dificultando a definição da essencialidade do trabalho em saúde num 
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espaço no qual todos reivindicam prerrogativa monopolistas de reserva de mercado: 

médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, dentistas, assistente sociais, etc.;  

2) a saúde tem uma grife própria. Profissionais especiais, que oferecem 

serviços essenciais à população em estado de especial fragilidade, que necessitam 

manter uma boa relação (ética e moral) com o usuário. Essa relação para se 

estabelecer deverá ser de responsabilidade de todos: gestores, trabalhadores e 

usuários;  

3) historicamente, os profissionais de saúde produziram um complexo aparato 

organizacional definindo políticas antimercado: monopólio e controle de clientela, de 

preços e mercado (remuneração por serviços), sem negociação com vistas ao 

controle social.  

4) a saúde é um serviço de risco: risco de errar, de prestar assistência 

inadequada do ponto de vista técnico, de praticar atos pouco éticos. Esse é um dos 

pontos mais preocupantes no trabalho em saúde; 

5) o processo de trabalho se torna cada vez mais complexo, fragmentado em 

ocupações, profissões, especialidades/subespecialidades, que fracionam 

demasiadamente a prática e o conhecimento. A clientela se encontra visivelmente 

mais informada, mais esclarecida, menos tolerante aos erros dos profissionais. Na 

verdade, há uma tensão entre os direitos dos usuários e as prerrogativas 

monopolistas dos profissionais que precisa ser enfrentada de forma positiva através 

de efetivos mecanismos de controle social.   

É certo que, essa ampla abordagem sobre o trabalho apontou para inúmeras 

reflexões e conhecimentos, por contemplar, dentre tantos aspectos, elementos que 

decorrem das transformações experimentadas no mundo do trabalho, que não 

permanecem apenas como fato, mas como um processo dinâmico constitutivo da 

lógica da acumulação capitalista, específicos sobre o trabalho em serviços de saúde, 

públicos, a emergência da sua expressão na ESF, que ocupa o lugar central desta 

análise. Essas reflexões não foram meras incorporações teóricas, elas nos levaram 

a entender e a explicitar as características reais do processo de trabalho e das 

condições de trabalho, sob a ótica dos trabalhadores da Saúde da Família, do 

Recife.  
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CAPÍTULO 2 

 

2. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 

 

2.1. Aspectos da evolução histórica internacional da Atenção Primária em 

Saúde 

 

Procuraremos situar aspectos da evolução histórica da Atenção Primária em 

Saúde (APS), a nível internacional, de forma a apreender elementos que auxiliem na 

compreensão da base do seu surgimento e da lógica da sua organização no Brasil; 

mesmo reconhecendo que cada um dos referenciais e experiências não apresenta o 

mesmo sentido em contextos diferentes e, portanto carece de aprofundamentos e 

reflexões em distintas dimensões, que não fazem parte do escopo deste trabalho. 

 

2.1.1. De 1920 até o final da década de 1970 marcada pela Conferência de Alma 

Ata. 

 

Em 1920, o Relatório Dawson elaborado pelo médico inglês Bertrand 

Dawson, na Grã-Bretanha, que trazia a proposta de organização de um sistema de 

saúde regionalizado com três níveis de atenção: um básico, o centro de atenção 

primária à saúde; um nível secundário; e, um terciário, baseado em hospitais-escola. 

Starfield (2002) considera essa formulação como um arranjo teórico que forneceu a 

base para a reorganização dos serviços de saúde em vários países, com um nível 

de atenção médica primária identificável e em funcionamento. 

A partir da década de 60, desenvolve-se a Medicina Comunitária nos EUA 

como alternativa às dificuldades de acesso de significativas camadas da população 

aos serviços médicos. Estrutura-se a partir dos conhecimentos da epidemiologia e 

vigilância a saúde, com a valorização de ações coletivas de promoção e de proteção 

a saúde em território delimitado. Propõe uma reestruturação do trabalho com a 

inserção de profissionais de saúde, não-médicos, nas atividades assistenciais 

(SILVA Jr.,1998). 

A Medicina Comunitária enquanto proposta: 
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Apresenta-se igualmente como uma resposta à inadequação da prática 
médica, para atender as necessidades de saúde das populações, 
necessidades que devem ser solucionadas tanto como resposta ao princípio 
do direito à saúde como por sua significação para o processo de 
desenvolvimento social. [...]. Os programas de Medicina Comunitária norte-
americana

35
 não chegaram a atingir expressão quantitativa [...]. Não 

incluíram tampouco qualquer inovação significativa no processo de trabalho 
[...]. Se configuram: o isolamento do pobre como objeto da prática médica 
diferenciada, passível de coexistir com outras formas de práticas destinadas 
a outras categorias sociais, impondo o recurso à “comunidade” e à 
“participação” como elementos articuladores entre a prática médica e outros 
componentes da estrutura social (DONNANGELO, 1979, p.86; 91).  

A Medicina Comunitária aponta, segundo Donnangelo (1979), para o fato de 

que, mesmo incorporando práticas de caráter mais preventivo e de promoção da 

saúde, em territórios delimitados; de ter como base a participação da comunidade e 

a proposta de trabalho em equipes multiprofissionais; o trabalho continua 

predominantemente, com processos e tecnologias de um trabalho médico-centrado. 

 Ainda, nas décadas de 60 e 70, com o objetivo de superar o modelo de 

saúde centrado no controle de doenças, profissionais de saúde e líderes 

comunitários de vários países iniciaram um movimento conhecido como “programas 

de saúde com base na comunidade”; que enfatizavam a importância da participação 

e colaboração da comunidade no processo decisório em saúde. A experiência mais 

conhecida foi, à época, os profissionais de saúde da China rural, conhecidos como 

“médicos descalços” (barefoot doctors)36, que é considerada uma referência 

importante de auxiliares de saúde escolhidos pela comunidade do local onde viviam 

e trabalhavam, para desenvolver práticas de atenção primária em saúde.  

Após a abertura da China Nacionalista ao mundo exterior, destaca-se nos 

anos de 1973 e 1974, a realização das duas primeiras missões de especialistas 

ocidentais, promovidas pela Organização Mundial de Saúde (OMS), relacionadas ao 

cuidado em saúde para além da abordagem da atenção médica tradicional, que se 

constituiu em inúmeras atividades desenvolvidas pelos Comitês Comunais Chineses, 

predominantemente nas regiões rurais37. O propósito da OMS em divulgar essa 

                                                 
35

 Como exemplo, há dois programas instalados a partir de 1965: o MEDICAID de caráter assistencial para indivíduos 
comprovadamente pobres e o MEDICARE enquanto sistema de seguros públicos com cobertura para idosos. 
36

 O termo “médicos descalços” é bastante contestado. Considera-se uma impropriedade no termo, tanto no substantivo quanto 
no adjetivo. O “médico - descalço” não tinham formação médica e nem andava descalços. Eram jovens camponeses de origem 
humilde, indicados pela comunidade, que recebiam um treinamento médico básico e ofereciam à comunidade 
tratamentos/atividades médicas simplificadas e orientações em saúde. Contudo, continuavam a exercer o seu papel de 
camponês. Trata-se de um auxiliar de saúde em tempo parcial, que não recebe remuneração pelas atividades de saúde, e sim 
pelo trabalho na agricultura, em tempo integral. Contudo, os “médicos descalços” são considerados elementos-chave no 
sistema de prestação de serviços de saúde da China (TORNEIRO, 1979). 
37

 Consideradas internacionalmente como a maior proposta de APS levada a cabo antes da Conferência de Alma-Ata, 
relacionadas ao volume de trabalhadores envolvidos. 
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experiência, pouco convencional e aparentemente bem-sucedida, não obteve a 

autorização do governo chinês, sob a alegação de não considerar essa experiência 

suficientemente consistente para ser divulgada. Porém, independentemente de não 

haver uma ampla divulgação, a experiência chinesa contribuiu efetivamente para o 

delineamento da proposta de Atenção Primária à Saúde, apresentada na 

Conferência de Alma-Ata em 1978 (FERREIRA; BUSS, 2001). 

No relato das missões da OMS, consta um conjunto de atividades 

desenvolvidas pelos chineses desde 1965, onde se destacam: 

a organização da comunidade local; atenção aos anciãos, mais além da 
assistência do Estado; [...] desenvolvimento de indústrias caseiras; ajuda às 
escolas e serviços em geral; organização do povo para cuidar da saúde 
ambiental; realização de cuidados preventivos e tratamentos, incluindo o 
uso de ervas medicinais; apoio à manutenção da ordem social no tráfego, 
policiamento e nos incêndios; promoção de campanhas de saúde em todos 
os níveis visando [...] e mobilizar a comunidade para: movimentos de massa 
contra as “quatro pestes”, limpeza das casas, quintais e ruas, orientação de 
hábitos higiênicos, manutenção e uso da água potável, construção de 
unidades rurais de saúde, preparação de insumos simples (utensílios, 
pílulas, poções), controle da limpeza de locais públicos (BRASIL, 2002a, 
p.8). 

Outra contribuição importante está descrita num documento elaborado no 

Canadá, em 1974, pelo então Ministro da Saúde e Bem-Estar Marc Lalonde, 

amplamente divulgado, “A New Perspective on the Health of Canadians – a working 

document” (Uma nova perspectiva na saúde dos canadenses), conhecido sob a 

denominação de Relatório Lalonde, que apresenta o conceito de “Campo da Saúde” 

(Health Field Concept) compreendendo quatro elementos: biologia humana, estilo de 

vida, ambiente e organização da assistência à saúde; que são considerados como 

determinantes do processo saúde-doença (LALOND, 1981). 

Em 1975, guiado pela ideologia desenvolvimentista, o Banco Mundial38 

produziu um documento denominado: “Salud: documento de política sectorial”39, 

constituindo-se no primeiro documento relacionado, especificamente, à saúde. O 

documento apresenta diretrizes para uma reforma nas políticas de saúde, tais como: 

“a quebra da universalidade do atendimento à saúde, a priorização da atenção 

básica, a utilização da mão-de-obra desqualificada para os procedimentos de 

                                                 
38 O Banco Mundial começou a realizar empréstimos para o financiamento na área de saúde, a partir de 1981. Contudo, não 
participava de debates sobre o conteúdo das políticas de saúde (MISOCZKY, 2002). 
39

 Não conseguimos acesso ao documento na sua forma original. 
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atenção à saúde e simplificação dos mesmos, a seletividade e focalização da 

atenção aos mais pobres”. A perspectiva era de que, a saúde da população 

melhoraria com o desenvolvimento econômico de cada país, sem necessitar de 

investimento direto do Banco (CORREIA, 2005, p.108-9). 

Considera-se que, esses fatos forneceram as bases para importantes 

movimentos de concepção de novos paradigmas na saúde, entre eles o da APS.  

Assim, em 1977, ocorre a 30ª Assembléia Mundial de Saúde – AMS40, onde 

se decidiu que a principal meta social dos governos participantes seria: “a obtenção 

por parte de todos os cidadãos do mundo de um nível de saúde no ano 2000, que 

lhes permitirá levar uma vida social e economicamente produtiva”. Desde então, 

foram desencadeadas inúmeras discussões, em vários países41, sobre o tema 

“Atenção Primária” (STARFIELD, 2002, p.30). 

A referida meta, foi anunciada num evento organizado pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF)42, 

que ocorreu em Alma Ata (Capital da República Socialista Soviética do 

Cazaquistão), no período de 6 a 12 de setembro de 1978, denominada: “Conferência 

Internacional de Atenção Primária em Saúde”, onde houve a formalização da 

Atenção Primária em Saúde – APS como doutrina e a determinação dos seus 

componentes fundamentais (OMS,1978).  

A Conferência contou com a participação de delegações de 134 países43 e 67 

organizações das Nações Unidas, organizações especializadas e organizações não-

governamentais que mantêm relações oficiais com a OMS e o UNICEF. Resultou da 

Conferência a formulação de uma declaração, “expressando a necessidade de uma 

ação urgente por parte de todos os governos e de todos que trabalham nos campos 

da saúde e do desenvolvimento, e da comunidade mundial para promover a saúde 

de todos os povos do mundo” (OMS, 1978, p.2). 

                                                 
40

 Assembléia Mundial da Saúde (AMS-WHA) é a instância decisória máxima da Organização Mundial da Saúde (OMS), com 
função deliberativa. Historicamente, a OMS foi dominada pelos países mais desenvolvidos. Atualmente, países como o Brasil, 
a Índia e a África do Sul, participam mais efetivamente. O Brasil é o nono maior pagador da OMS. É o que se chama de país 
doador de recursos e, por isso, tem direito a voz e voto (NORONHA, 2001, p.4-5). 
41

 Citam-se algumas regiões ou países: Região da África (Brazzaville, 1977); Países Membros da Organização Pan-Americana 
da Saúde (Washington, 1977); países da região do Mediterrâneo Oriental (Alexandria, 1977); países da região do Pacífico 
Ocidental (Manila, 1977); Região do Sudeste Asiático (Nova Delhi, 1977); EUA (Nova York, 1977) Canadá (Halifax, 1978) 
(OMS, 1978).  
42

 O UNICEF foi criado juntamente com a OMS. É um Fundo das Nações Unidas, cujo objetivo principal é promover a defesa 
dos direitos das crianças. Atua junto aos países nas áreas de saúde, educação, alimentação, saneamento, situações de 
emergência geradas por guerras e outras catástrofes, etc. 
43

 O Brasil, enquanto um país membro da OMS, participou e assinou a declaração de princípios originados da Conferência de 
Alma Ata. 
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Na Declaração se destaca que, a situação de saúde de centenas de milhões 

de pessoas no mundo é inaceitável, particularmente nos países em 

desenvolvimento; e que mais da metade da população mundial não tem acesso a 

nenhuma forma permanente de atenção à saúde, pois ainda que existam serviços 

de saúde fisicamente acessíveis, há grupos populacionais que não podem pagar por 

eles ou há tabus culturais que dificultam o alcance aos serviços. Considerando a 

saúde um direito humano fundamental, deveria se definir critérios na abordagem dos 

problemas de saúde e na assistência visando à redução dos abismos existentes 

entre os privilegiados (países ricos) e os despossuídos; e as desigualdades dentro 

dos próprios países, assegurando uma distribuição mais equitativa dos recursos de 

saúde para que todos os cidadãos de todos os países alcancem um nível de saúde 

que lhes permitam levar uma vida social e economicamente produtiva (OMS, 1978).  

A APS é definida na declaração da seguinte forma: 

Atenção Primária à Saúde é a assistência sanitária essencial, baseada em 
métodos e tecnologias práticos, cientificamente fundamentados e 
socialmente aceitáveis, acessível a todos os indivíduos, famílias e 
comunidade, mediante sua plena participação e a um custo que a 
comunidade e o país possam suportar em todas e em cada uma das etapas 
de seu desenvolvimento, em um espírito de auto-responsabilidade e 
autodeterminação. A Atenção Primária é parte integrante tanto do sistema 
nacional de saúde, do qual constitui a função central e o núcleo principal, 
como do desenvolvimento social e econômico global da comunidade. 
Representa o primeiro nível de contato dos indivíduos, da família e da 
comunidade com o sistema nacional de saúde levando, na medida do 
possível, a atenção da saúde aos lugares onde as pessoas vivem e 
trabalham. Constitui o primeiro elemento de um processo permanente de 
assistência sanitária (OMS, 1978, p.3-4).  

Consta na Declaração que, cada país deverá interpretar e adequar 

determinadas características da APS de acordo com o seu contexto social, político e 

econômico. Os problemas de saúde e as formas de resolvê-los irão variar em cada 

país e em cada comunidade, porém deverá compreender ações e serviços de 

prevenção de doenças; promoção, cura e reabilitação da saúde, que atendam 

particularmente aos grupos mais vulneráveis e expostos a riscos, como mulheres, 

crianças e trabalhadores expostos a situações insalubres, bem como, os grupos 

desfavorecidos da sociedade. E, que todas as pessoas têm o direito e o dever de 

participar de forma individual e coletiva do planejamento e da organização da 

atenção à saúde. 
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O documento apresenta 22 recomendações, das quais se destacam alguns 

pontos:  

- a necessidade de uma estreita colaboração entre os trabalhadores de APS e 

a comunidade; 

- os trabalhadores de saúde devem se organizar para trabalhar em equipe e 

cada equipe ser responsável por uma área adstrita, com a garantia de apoio em 

todos os níveis do sistema quanto à referência;  

- o desenvolvimento da APS depende das atitudes e capacidades de todos os 

profissionais de saúde; os governos deverão apoiar atividades de reorientação e 

capacitação; e, que o pessoal de saúde especialmente os médicos e os enfermeiros 

recebam uma formação social e técnica, e estejam motivados para trabalhar com 

comunidades e ao iniciar suas carreiras atuem preferencialmente em locais onde 

não haja assistência à saúde; 

- a provisão de incentivos para todas as categorias de profissionais de saúde 

de acordo com o grau de isolamento, dificuldades de acesso geográfico e a 

precariedade das condições em que vivem e trabalham;  

- as organizações internacionais, os organismos multilaterais e bilaterais, as 

organizações não-governamentais, as entidades de financiamento e outras 

organizações interessadas na saúde internacional, atuando de forma coordenada, 

estimulem e ajudem os países a fazer sua política de APS, com maior assistência 

técnica e financeira, permitindo que cada país coordene esses recursos com um 

espírito de autorresponsabilidade e autodeterminação, aproveitando ao máximo os 

recursos locais disponíveis em consonância com a ordem econômica internacional 

(OMS,1978). 

O consenso alcançado em Alma Ata foi confirmado na 31ª NA, em 1979, 

como meta “Saúde para todos no ano 2000”.  Em 1980, o Conselho Deliberativo da 

Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) aprovou, para as Américas, 

recomendações quanto às estratégias para atingir a meta (MENDES, 1996).  

A Conferência de Alma Ata ocorreu num período de intensa crise da 

economia capitalista central, com o respectivo fortalecimento das propostas de 

ajuste fiscal do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial (BM)44 por 

este motivo, nos países latino-americanos, pouca atenção foi dispensada aos 

                                                 
44

 O FMI (Fundo Monetário Internacional), o BIRD (Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – e o Banco 
Mundial) foram criados em 1944, quando ocorreu o acordo de Bretton Woods, pactuado entre os países aliados, alterando a 
conjuntura mundial através de novas relações internacionais. (MISOCZKY, 2002). 
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princípios defendidos na Conferência, que pode “ter representado um dos últimos 

esforços de criação de um padrão internacional de pactuação, no qual os países em 

desenvolvimento tiveram voz e representatividade em um fórum internacional” (GIL, 

2006, p.1172). 

Países como o Canadá e a Espanha encontraram entre as estratégias para 

superar a crise do setor saúde, baseada no modelo médico hegemônico, a adoção 

da APS como referencial para a reestruturação e reorganização do sistema nacional 

de saúde (GIL, 2006). 

Starfield (2002) destaca como exemplo de operacionalização da APS, o 

modelo de Cuba, um país relativamente pobre, com uma população de 

aproximadamente 11 milhões de pessoas, que tem alcançado níveis de saúde 

equivalentes a muitas nações ricas. Enfatiza que, nos países que priorizaram a 

atenção primária, nas últimas décadas, houve um resultado positivo na redução das 

desigualdades em saúde; mas, não simplesmente pela elevação dos níveis de 

saúde entre os mais privilegiados. 

Sobre a proposta da Conferência de Alma Ata, Franco e Merhy (2007) 

apontam que fica clara: 

a inscrição do ideário preventivista na assistência à população, com 
procedimentos coletivos de baixo custo.  Como os movimentos de reforma 
sanitária da época se utilizavam principalmente da razão instrumental 
inscrita da epidemiologia/vigilância à saúde para arquitetar suas propostas 
reformadoras, a resolução saída da Conferência de Alma Ata penetra [...] no 
imaginário coletivo dos diversos segmentos reformistas e ganha adesão de 
setores de serviços e formuladores de políticas de saúde, em muitos lugares 
do planeta. [...] as ideias já impressas pela conferência aparentemente 
contradizem o ideário flexneriano

45
 de ter a superespecialização, como 

recurso fundamental no cuidado à saúde [...] e aposta no trabalho em 
equipe como alternativa no trabalho médico-centrado (p.82). 

Portanto, para os autores a proposta de Alma Ata não é suficiente para 

responder:  

A complexidade dos problemas de saúde [...] e não consegue, portanto, 
contrariar, no fundamental, os interesses das grandes corporações 

                                                 
45

 A atenção médica baseada no paradigma flexneriano (Relatório Flexner -1910), estrutura-se num sistema de saúde que 
prioriza: a doença; o sujeito é individual; estrutura-se pela livre demanda sem território definido para a APS; presta atenção 
ocasional e passiva; enfatiza o cuidado curativo e reabilitador; a baixa resolubilidade no primeiro contato; altos custos diretos e 
indiretos, tanto econômicos quanto sociais; nega a possibilidade de relações interpessoais constantes, com desumanização do 
cuidado à saúde e ações unissetoriais; exalta o saber e o fazer especializados; e, a lógica de atendimento é hospitalocêntrica 
(MENDES, 1996, p.275). 
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econômicas da área de equipamentos biomédicos. [...], não propõe alterar a 
micropolítica do processo de trabalho

46
 médico, [...]. [...], não se mostra 

potente para alterar o modelo assistencial [...]. As propostas de Medicina 
Comunitária e posteriormente à resolução de Alma Ata [...], não 
conseguiram alterar o quadro na prestação de serviços, naquilo que 
consideramos fundamental – a ruptura com o processo de trabalho centrado 
no médico e na produção de procedimentos. [...] e, assim operaram 
corroborando para a continuidade de uma situação que se perpetua e 
fortalece sobremaneira a acumulação de capital no setor da saúde 
(FRANCO; MERHY, 2007, 83-5). 

E, compreendem que   

a sua articulação como política, ou rompe com suas bases racionalistas e 
sistêmicas, ou cai no mais puro conservadorismo, admitindo tudo que já 
existe como parte do futuro,[...]. Significa a situação de desenvolvimento da 
“funcionalidade do corpo”, que é em última instância o “estar trabalhando”, o 
que numa sociedade capitalista implica a valorização do capital e o 
estabelecimento do mundo da Força do Trabalho. Implica o uso do corpo 
como mera Força de Trabalho, em que a assistência médica, com seus 
modelos de intervenção, tem sido um dos grandes instrumentos de 
regulação e manutenção das suas condições funcionais (p.89). 

Contudo, não se pode ignorar a importância histórica da Conferência de 

Alma-Ata, por haver difundido internacionalmente o conceito de APS no mundo, 

considerada o marco fundamental para a implantação da APS além de representar o 

ponto de partida para inúmeras experiências de reorientação das políticas de saúde 

dos países, bem como, para outras iniciativas internacionais no campo da saúde, a 

exemplo do movimento de Promoção da Saúde47. 

 

2.1.2. As décadas de 1980 e de 1990. O Banco Mundial como protagonista das 

políticas de saúde  

 

A partir dos anos 80, ocorre o ingresso formal e efetivo do Banco Mundial no 

campo da saúde, quando assume a liderança no desenvolvimento global da agenda 

internacional para as políticas de saúde. Esse ingresso é marcado pela publicação 

de um documento, intitulado: “Financing health services in developing countries: na 

                                                 
46

 Cenário de disputa de distintas forças instituintes: desde forças presentes no modo de produção – fixadas, por exemplo, no 
trabalho morto e mesmo operando enquanto o trabalho vivo em ato -, até as que se apresentam nos processos imaginários e 
desejantes, e no campo do conhecimento que os distintos “homens em ação” constituem (MERHY, 2007, p.100). 
47

 Em 1986 ocorreu a I Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, no Canadá, cujos resultados constituem a Carta 
de Ottawa. E, em 1988, ocorre a II Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde em Adelaide, na Austrália, enfatizando 
a importância do desenvolvimento das políticas públicas como pressuposto para vidas saudáveis e muitos outros que se 
sucederam/sucedem, com discussões e construções coletivas para a saúde. 
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agenda for reform” (Financiando serviços de saúde em países em desenvolvimento: 

uma agenda para reforma) em 1987, que teve como ponto central a proposta de 

redução da responsabilidade dos governos no financiamento da saúde, após afirmar 

a impossibilidade da universalidade (MATTOS, 2001).  

O documento do BM de 1987 enfatiza os fenômenos da transição 

demográfica e epidemiológica, que vêm ocorrendo nos países em desenvolvimento, 

enquanto justificativa para a descontinuidade do padrão de intervenção estatal 

desenvolvido, até então, com base na estratégia proposta pela OMS de APS. Na 

proposta de Alma-Ata, caberia ao Estado, não apenas a coordenação e o 

financiamento, mas também a execução de serviços (MISOCZKY, 2002, p.3). 

No início da década de 1990, o BM passou a realizar pesquisas que 

acarretaram mudanças nos eixos que orientavam as propostas do documento 

publicado em 1987. Como conseqüência, o BM decidiu pela publicação de um 

relatório sobre o desenvolvimento mundial, denominado Investing in Health: world 

development indicators – (Investindo em Saúde: indicadores de desenvolvimento 

mundial) (WORLD BANK, 1993).  

O referido documento, segundo a análise de Mattos (2001) e de Misoczky 

(2002), marca a posição hegemônica do BM na liderança internacional, no campo da 

saúde, enquanto formulador e definidor do conteúdo das prescrições48 das agências 

internacionais, com alguma divisão de tarefas entre outras organizações 

internacionais. A OMS passa a desencadear esforços para assumir uma posição no 

debate junto aos governos, sobre as reformas e reestruturações dos sistemas de 

saúde.  

No documento, “Investindo em Saúde” há um reforço à necessidade de 

ajustes econômicos, com contenção de gastos públicos. Porém, no campo da saúde, 

os gastos públicos sejam protegidos, com a condição de que sejam voltados aos 

cuidados essenciais aos mais pobres. As justificativas, entre outras, foram as de que 

os gastos públicos voltados aos pobres reduziriam a pobreza, pois, a doença 

deteriora mais a situação dos pobres; e, garantiria o acesso dos pobres aos serviços 

de saúde (MATTOS, 2001; MISOCZKY, 2002).  

O ponto de convergência do documento é a proposição de adoção de um 

“pacote essencial básico”, com base em análises eficiência/efetividade e em 

                                                 
48

 Essas prescrições são no sentido de expressar e determinar formalmente normas, preceitos e regras a serem seguidas pelos 
diferentes países, principalmente os países pobres, que as adotam, de certa forma, sem possibilidades de contestação. 
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intervenções de saúde pública sobre as doenças mais freqüentes, nos países em 

desenvolvimento e nos países ex-socialistas (WORLD BANK, 1993).   

Em 1999, a OMS apresenta o seu relatório anual “The World Health Report 

1999: Making a difference”, onde está formulada a expressão “Novo Universalismo”, 

segundo o qual, a cobertura universal significa cobertura para todos, porém, não a 

cobertura de tudo; tem que se estabelecerem prioridades segundo o que seja 

necessário e eficiente para cada país (WHO, 1999; p.10).  

Misoczky (2002), numa análise do documento, refere que o “Novo 

Universalismo”, em contraste com o ‘Universalismo clássico’, que defende o 

financiamento do governo para todos os serviços e para todos; defende a 

manutenção da responsabilidade pública pelo financiamento, porém, reconhecendo 

os limites dos governos. “O financiamento público para todos leva a que nem todas 

as coisas possam ser publicamente financiadas. A provisão privada de serviços 

financiados publicamente é compatível com a saúde de todos, mas requer um claro 

papel regulador dos governos” (p.07). 

No relatório da OMS fica evidente a ênfase na incapacidade do Estado, como 

provedor único das políticas de saúde e a introdução da iniciativa privada de forma 

ampla, apoiada financeiramente pelo poder público, com a prerrogativa de que esse 

exerceria um papel de efetiva regulamentação e supervisão. Trata-se de uma 

reprodução clara dos objetivos do BM, para favorecer a acumulação do capital. 

Essa cobertura para todos e não para tudo, esse “universalismo” na saúde, 

Mota (2007) aponta para uma realidade baseada “em dois mecanismos: o do acesso 

a serviços privados como parte dos benefícios ocupacionais oferecidos pelos 

empregadores e o da expansão de planos de saúde populares, com oferta precária 

e restrita a serviços ambulatoriais de baixo custo operacional” (p.132). Isso pode se 

constituir numa “força expansiva” cuja tendência tornará mais distante a 

possibilidade da universalização do acesso ao SUS. 

Portanto, para Goulart (2010b) se torna evidente que: 

Os organismos internacionais de fomento financeiro e cooperação técnica 
têm sido atores influentes na formulação das políticas próprias dos países 
assistidos, entre elas as relativas à APS. Essas influências obedecem, ou 
tendem a obedecer a prescrições, voltadas para os interesses hegemônicos 
e estratégicos dos países centrais, e pode ser apenas uma consequência 
da lógica maximizadora que organiza o mundo capitalista contemporâneo. 
[...], porém, é preciso qualificar e determinar qual a natureza dessa 
influência e sua dinâmica no que diz respeito às políticas internas dos 
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países assistidos. Considerar-se-á, aqui, a atuação do sistema OPAS/OMS, 
[...] que, pelo menos no contexto da última década, vem perdendo 
substancialmente sua importância e influência na formulação das políticas 
dos países membros, em favor do Banco Mundial e de outros organismos 
de fomento financeiro, mais recentemente autoassumidos como “bancos de 
87déias”, além de bancos de recursos (p.72).  

 O autor expõe que, os organismos internacionais de fomento financeiro e 

cooperação técnica influenciam na formulação de políticas, com ênfase as de saúde, 

dos diferentes países assistidos, enfatizando que esses obedecem às prescrições 

voltadas aos interesses hegemônicos do capital, enquanto consequência da lógica 

que organiza o mundo capitalista contemporâneo.  

Sobre essa questão de “obedecer a prescrições”, já destacada anteriormente, 

cabe fazer uma importante consideração, sobre esse caráter prescritivo, que não se 

restringe apenas a imposições ao cumprimento de indicativos às políticas de 

definidas pelos organismos internacionais bi ou multilaterais, que atuam sob a lógica 

capitalista. Mas, trata-se de uma característica inerente ao modo de produção 

capitalista, que surgiu no campo das diferentes formas de organização do trabalho, 

de modo incipiente no século XIX, no interior do capitalismo emergente, se 

configurando sob a denominação de trabalho prescrito, que assume forma e corpo, 

mais acabados, no decorrer do século XX.  

 Segundo Ferreira e Barrros (2003), essa formalização se inscreve em um 

cenário histórico de busca do controle capitalista sobre o trabalho dos operários, 

como parte integrante de um debate mais amplo dos modelos de organização do 

trabalho, que combinam uma dimensão filosófica implícita, veiculando uma 

concepção de homem, e uma dimensão pragmática explícita, definindo o lugar e 

papel do sujeito no sistema produtivo.  

 

2.1.3. A primeira década do século XXI: propostas de renovação da Atenção 

Primária em Saúde.  

 
Passados 25 anos da Conferência de Alma Ata, a OPAS/OMS publica um 

documento: “Atenção Primária de Saúde nas Américas: as lições aprendidas ao 

longo de 25 anos e os desafios futuros”, onde destaca que os países da Região das 

Américas adotaram os princípios básicos da APS recomendados pela Conferência 

de Alma Ata, tais como: 
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i) Acessibilidade e cobertura universal segundo as necessidades de saúde; 
ii) participação e auto-sustentação individual e comunitária; iii) ação 
internacional pela saúde; e iv) efetividade/custo e tecnologia apropriada [...]. 
Desde então, os Estados Membros estabeleceram [...] estratégias nacionais 
de atenção primária baseadas no desenvolvimento de componentes 
prioritários: extensão da cobertura dos serviços de saúde e melhoria do 
ambiente; organização e participação da comunidade [...]; desenvolvimento 
da articulação intersetorial; desenvolvimento da pesquisa e de tecnologias 
apropriadas; disponibilidade e produção de produtos e equipamentos; 
formação e utilização de recursos humanos; financiamento setorial; e 
cooperação internacional. [...] as populações das Américas acumularam 
ganhos em saúde imputáveis ao impacto das atividades prioritárias de APS 
(OPAS/OMS, 2003a, p.1). 

Há o reconhecimento de que, a implantação da APS nas Américas se 

caracteriza por heterogeneidades e descontinuidades. Desde o início, no plano 

conceitual, houve diferentes interpretações que geraram perspectivas políticas e de 

saúde divergentes.  

Porém, quanto ao seu desenvolvimento: 

concebe-se o médico ou a enfermeira generalista como guardiões ou 
encarregados de gerir o acesso ao sistema de saúde. Trata-se de uma 
visão que é valorizada a capacidade da unidade e do pessoal para manejar 
uma ampla variedade de problemas de saúde, [...]. Destaca-se a ação como 
filtro de casos que exigem atenção especializada por outros níveis da 
organização do sistema. A APS estabeleceu as condições e promoveu a 
constituição a nível local de equipes multiprofissionais cujo desempenho 
conjunto recriou e enriqueceu a discussão sobre a interdisciplinaridade. [...] 
trouxe uma aproximação entre o pessoal de saúde e a comunidade e abriu 
as portas para o trabalho comunitário. [...] Em alguns casos, [...] houve o 
desenvolvimento de atenção integral de saúde no nível local, verificando-se 
uma renovação e integração de capacidades clínicas e de saúde pública 
nas equipes (OPAS/OMS, 2003a, p.6-8). 

Em 2003, a OPAS/OMS publica um documento, não especificamente 

relacionado à APS, mas à saúde de forma geral, tendo por objetivo estimular 

discussões visando analisar os desafios para a saúde resultantes da globalização49 

e identificar dentro do novo contexto as funções que deveriam desempenhar os 

organismos internacionais de saúde para atingir o objetivo de melhorar a saúde da 

população das Américas. 

O interesse da OPAS/OMS, com a globalização e suas expressões na saúde 

se apresenta com certo atraso, já que historicamente não se trata de processo 

                                                 
49

 A globalização, segundo a OPAS/OMS, é caracterizada por um rápido crescimento do comércio internacional, o crescente 
deslocamento de indivíduos através das fronteiras e pela revolução nas comunicações e desencadeia uma intensa transição 
nas ordens econômica, política, social, ambiental e científica (OPAS/OMS, 2003b, p.3). 
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recente, remonta há vários séculos, dentro do modo capitalista de produção, e que a 

partir de meados do século XX adquiriu um caráter mais efetivo na redefinição do 

padrão de acumulação capitalista, que conseqüentemente tem repercutido e afetado 

as mais diferentes dimensões; e, de forma incisiva as políticas sociais e 

especificamente a de saúde. 

No documento se destaca que, a globalização está alterando os desafios da 

saúde. Os sistemas nacionais de saúde, além dos problemas locais, são forçados a 

enfrentar a crescente transferência internacional de fatores de risco à saúde, 

associada, entre outros processos, às transformações ambientais globais; aos 

movimentos migratórios populacionais, à disseminação e a incorporação de novas 

tecnologias médicas. 

Paralelamente às mudanças na natureza dos desafios da saúde, 
verificaram-se profundas reformas dos sistemas de saúde. [...] Essas 
mudanças devem ser também acompanhadas de uma renovação das 
organizações internacionais de saúde. [...], deve levar em conta a 
multiplicação e diversificação dos atores públicos e privados que ocorreu no 
campo da saúde internacional no último quarto de século. [...] participam os 
organismos multi e bilaterais e as fundações privadas, uma variedade de 
instituições acadêmicas, a indústria médica, [...] ONGs, [...], os bancos de 
desenvolvimento. [...] os organismos internacionais, sobretudo no campo da 
saúde, tendem a funcionar privilegiando não os interesses de seus Estados 
Membros, mas sim os das burocracias que os dirigem (OPAS/OMS, 2003b, 
p.3-4). 

Como desdobramento desses documentos, em 2005, é publicada a 

Declaração Regional sobre as Novas Orientações para a APS, trazendo anexo o 

documento: “Renovação da Atenção Básica em Saúde nas Américas Documento de 

Posicionamento da Organização Pan-Americana/OMS”,  que propõe: uma revisão na 

teoria e na prática da APS que oriente a organização dos sistemas de saúde, para 

os próximos 25 anos e mais; que sejam considerados os princípios de APS em todas 

as atividades de cooperação técnica, principalmente os relacionados às Metas de 

Desenvolvimento para o Milênio50 (MDM); que sejam avaliados os sistemas que tem 

como base a APS para adequar a formação de profissionais de saúde para a APS; 

                                                 
50

 A Declaração do Milênio foi formulada em setembro de 2000, com o objetivo de adaptar a Organização das Nações Unidas 
(ONU) para o novo século, através de metas estabelecidas. São descritos princípios e valores fundamentais como: liberdade, 
igualdade, solidariedade, tolerância, respeito pela natureza; e, a responsabilidade comum partilhada por todos os Estados do 
mundo e serem exercidas multilateralmente para obtenção desses princípios. Enfatiza a necessidade de uma maior coerência 
e melhor cooperação entre a ONU, os seus organismos, as Instituições de Bretton Woods e a Organização Mundial do 
Comércio (OMC), assim como outros órgãos multilaterais para uma abordagem coordenada dos problemas da paz e do 
desenvolvimento. E, de oferecer ao setor privado, às organizações não-governamentais e à sociedade civil, em geral, mais 
oportunidades de contribuírem para a realização dos objetivos e programas da ONU (ONU, 2000). 
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e, que sejam apoiados os modelos de APS, no nível local, que sejam flexíveis e 

adaptáveis (OPAS/OMS, 2005a, p.2). 

O documento se fundamenta no legado de Alma Ata e do movimento de 

atenção básica de saúde51, enfatizando experiências exitosas de APS e de reforma 

sanitária; propondo um conjunto de valores e princípios essenciais para a 

estruturação de sistemas de saúde baseados na APS, nas Américas. Para renovar a 

APS não basta simplesmente ajustá-la à realidade; mas requer uma análise crítica 

de seu significado e propósito (OPAS/OMS, 2005b, p.i). 

A definição de APS é reformulada passando a enfocar o sistema de saúde de 

todos os países, numa ampla dimensão que inclui os setores público, privado e o 

sem fins lucrativos. A redefinição estabelece uma diferença entre valores, princípios 

e elementos com destaque a equidade e a solidariedade; além de incorporar 

princípios como a sustentabilidade e a orientação à qualidade (OPAS/OMS, 2005b).  

Também destaca: 

a noção de APS como um conjunto definido de serviços, [...] e por tipos 
específicos de pessoal de saúde, considerando que as equipes que 
trabalham na APS devem ser definidas em conformidade com os recursos 
disponíveis, as preferências culturais e as evidências. [...] especifica os 
elementos organizacionais e funcionais que podem ser medidos e avaliados 
e que formam uma abordagem lógica e coesa para estabelecer firmemente 
os sistemas de saúde na abordagem da APS. [...] pretende oferecer um 
meio flexível de transformar os sistemas de saúde de modo que alcancem 
suas metas enquanto são flexíveis o bastante para mudar e adaptar-se com 
o passar do tempo para enfrentar novos desafios. [...] reconhece que a APS 
é mais do que apenas a prestação de serviços de saúde: seu sucesso 
depende de outras funções do sistema de saúde e de outros processos 
sociais (OPAS/OMS, 2005b, p.5). 

Aponta o que se considera como sendo: valores, princípios e elementos 

centrais em um sistema de saúde baseado na APS.  Os valores: o direito ao mais 

alto nível possível de saúde, a equidade e a solidariedade. Os princípios: a 

receptividade às necessidades de saúde das pessoas, serviços orientados pela 

qualidade, responsabilização governamental, justiça social, sustentabilidade, 

participação e intersetorialidade. E, os elementos centrais: cobertura e acesso 

universal; atenção abrangente e integrada; ênfase sobre a prevenção e a promoção 

                                                 
51

 O termo “movimento de atenção básica”, está contido no documento e se refere à reorganização e a operacionalização dos 
serviços de saúde num sistema de saúde baseado na APS. Considera que, “os serviços de atenção básica não são suficientes 
para atender adequadamente as necessidades mais complexas de cuidados de saúde da população. [...] devem ser apoiados 
e complementados pelos diferentes níveis de cuidados especializados, tanto ambulatoriais como de internação, assim como 
pelo restante da rede de proteção social” (OPAS/OMS, 2005b, p.10). 
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da saúde; ter como foco a família e a comunidade; o envolvimento de mecanismos 

de participação ativa; organização e gestão otimizadas; políticas e programas pró-

equidade; primeiro atendimento (porta de entrada no sistema); recursos humanos 

apropriados, ou seja, um conjunto de trabalhadores comunitários, gestores, entre 

outros, que comporiam a mistura certa de conhecimento e capacidades, que 

observam padrões éticos e tratam todas as pessoas com dignidade e respeito; 

recursos adequados e sustentáveis; e, ações intersetoriais (OPAS/OMS, 2005b, 

p.12)52. 

O documento apresenta os desafios atuais dos Recursos Humanos nas 

Américas e às implicações na forma de planejar um sistema de saúde com base na 

APS: 

Os profissionais de saúde são pouco motivados e pouco compensados [...]; 
há um número insuficiente de trabalhadores qualificados em saúde para 
oferecer cobertura universal; o trabalho em equipe é pouco desenvolvido 
[...]; os profissionais qualificados preferem trabalhar em hospitais e cidades; 
faltam apoio e supervisão adequados; o treinamento pré e pós-graduação 
[...] não estão alinhados às exigências da APS; há migração internacional 
de trabalhadores em saúde (brain drain – fuga de cérebros). As implicações 
[...]: a cobertura universal exigirá um volume importante de profissionais 
treinados [...]; planejados de acordo com as necessidades da população; o 
treinamento [...] deve ser vinculado às necessidades de saúde e se tornar 
sustentado; devem ser implementadas políticas de qualidade sobre o 
desempenho dos profissionais; as capacidades humanas [...] devem ser 
caracterizadas e cada perfil profissional deve ser ajustado a um cargo 
específico; exigem-se mecanismos de avaliação contínua [...]; as políticas 
devem apoiar uma abordagem multidisciplinar à atenção; a definição de 
trabalhadores em saúde deve ser expandida para incluir não apenas 
clínicos, mas também aqueles que trabalham em sistemas de informação, 
gerência e gestão de serviços; [...] ir além do enfoque profissional formal, 
através do treinamento e contratação de trabalhadores comunitários de 
saúde [...] (OPAS/OMS, 2005b, p.15-6). 

Nesse contexto, foi lançado em 2005, “O Chamado à Ação de Toronto para 

uma Década de Recursos Humanos em Saúde (2006-15)”, como resultado das 

discussões realizadas na VII Reunião Regional dos Observatórios de Recursos 

Humanos em Saúde, em Toronto - Canadá, pela OPAS em conjunto com o 

Ministério de Saúde do Canadá e o Ministério de Saúde e Cuidados Prolongados da 

Província de Ontário (BRASIL, 2006c).  

                                                 
52

 Em âmbito global(mundial) o documento recomenda: disseminar em todo o mundo o conceito de sistemas de saúde com 
base na APS como uma estratégia chave para alcançar as ODM e para combater eficazmente os principais determinantes da 
saúde (OPAS/OMS, 2005b, p.19). 
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O plano pressupõe a realização de esforços de longo prazo, intencionais e 

coordenados, para a promoção, fortalecimento e desenvolvimento da força de 

trabalho em saúde em todas as regiões das Américas; que se baseiam nos 

seguintes princípios: os recursos humanos constituem-se a base do sistema de 

saúde; o trabalho em saúde é um serviço público e uma responsabilidade social; e, 

os trabalhadores de saúde são protagonistas do desenvolvimento e melhoria do 

sistema de saúde As intervenções deverão ocorrer mediante cooperação técnica 

internacional, que apontem para as “Metas de Desenvolvimento do Milênio” e 

produzam impacto político e social nos países, sendo necessário: 

o desenvolvimento de uma ampla plataforma de ação, que permita a maior 
participação de atores e a geração de consensos para a implementação de 
ações ao longo da década; para construir e fortalecer parcerias nacionais e 
internacionais para a mobilização de recursos para o desenvolvimento 
sustentável dos sistemas de saúde e de seus recursos humanos; e para 
gerar uma capacidade de avaliar e monitorar o progresso e o sucesso de 
planos nacionais da Região. [...] (BRASIL, 2006c, p.5;11). 

Em conformidade com essa proposta, a OMS decide eleger os Trabalhadores 

da Saúde como temática do Dia Mundial da Saúde e publica o Relatório Mundial da 

Saúde 2006, cujo tema é “Trabalhando juntos pela Saúde”, no qual enfatiza a 

obrigação de agir no fortalecimento da força de trabalho nos sistemas de saúde para 

que alcancem objetivos nacionais e globais, “uma infra-estrutura humana forte é 

fundamental para preencher a lacuna que existe hoje entre a promessa de saúde e a 

realidade da saúde e antever os desafios para a saúde do século XXI” (OMS, 2007, 

p.XXV).  

Foi proposto um Plano de Ação Global (2006-2015) que cria uma liderança 

nacional, apoiada por uma solidariedade global.  

Estratégias nacionais fortes requerem conteúdo técnico sólido e um 
processo político de confiança. Isso envolve abraçar a gama de questões 
inerentes à estrutura entrada – permanência - saída e ao mesmo tempo 
cultivar a confiança e intermediar acordos através de um engajamento 
efetivo das partes interessadas no planejamento e na implementação. Além 
disso, as estratégias nacionais provavelmente serão mais bem-sucedidas se 
adotarem três prioridades: agir agora, antever o futuro e adquirir 
capacidades críticas (OMS, 2007, p.XXVI). 
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O plano destaca que as estratégias nacionais, por si só, são insuficientes para 

lidar com as realidades dos desafios da força de trabalho de saúde, que são 

dificultadas em todos os países devido a:  

evidências irregulares, ferramentas de planejamento limitadas e escassez 
de especialidades técnicas. Os focos de doenças e as inflexões do mercado 
de trabalho transcendem as fronteiras entre países e a profundidade da 
crise da força de trabalho

53
 num grupo significativo de países requer ajuda 

internacional. A liderança nacional deve, portanto, ser complementada pela 
solidariedade global em pelo menos três frentes: conhecimento e 
aprendizado; acordos de cooperação; e reação às crises da força de 
trabalho. Os avanços seriam caracterizados pelo acesso universal a uma 
força de trabalho de saúde motivada, competente e apoiada; maior 
satisfação do trabalhador, do empregador e da população; e uma 
administração mais eficaz da força de trabalho pelo Estado, pela sociedade 
civil e pelas associações profissionais (OMS, 2007, p. XXVI-VII). 

Um desafio colocado é que, as questões relacionadas à força de trabalho 

passem a assumir um espaço prioritário na agenda política, de cada país, com 

sustentabilidade. “O momento está maduro para o apoio político, à medida que a 

consciência do problema está se expandindo, soluções efetivas estão surgindo e 

vários países já estão realizando intervenções pioneiras. O desenvolvimento da 

força de trabalho é um processo contínuo que está sempre aberto a melhorias” 

(OMS, 2007, p.XXIX). 

Em agosto de 2007, ocorre a Conferencia Internacional de Salud para el 

Desarrollo: “Derechos, hechos y realidades”, em Buenos Aires (Argentina), 

promovida pela OPAS; cujo objetivo foi analisar os avanços e dificuldades na 

implementação da Estratégia de APS e proporcionar o fortalecimento de consensos 

estabelecidos para gerar novas propostas, com ênfase na consolidação de uma 

estratégia de saúde para a equidade, baseada na APS. Nesse evento foi formulada 

a Declaração de Buenos Aires (OPAS, 2007b). 

Na declaração reconhece-se que: 

Há quase 30 anos de Alma Ata, a situação de saúde de grande parte da 
humanidade é deplorável e não goza de uma atenção à saúde integral, 
equitativa e nem sequer básica. Os sistemas de formação de recursos 
humanos em saúde, em geral, não respondem às atuais necessidades 
sanitárias que reflitam a complexidade social nem estão preparados para 

                                                 
53

 Nesse caso, a crise da força de trabalho refere-se à escassez de RH, bem como a baixa qualificação e os baixos salários que ocorre 
em diversos países mais pobres, e propõe a destinação de recursos internacionais para que os tetos para contratação não sejam os 
causadores da reduzida expansão da força de trabalho (OMS, 2007). 

http://www.paho.org/2007
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implementar ações de prevenção, promoção, num trabalho em equipe, 
intersetorial e com participação da comunidade. Estamos muito longe de 
alcançar as metas relativas à saúde contidas na Declaração do Milênio 
(OPAS, 2007b, p.3).  

Apresenta como compromisso: a consideração dos valores e dos princípios 

de APS na orientação de políticas e na estruturação e atribuições dos sistemas de 

saúde em todos os níveis, para todas as pessoas. Além de: 

Reconhecer o papel do Estado como protagonista e executor, e a 
participação das famílias, comunidades e demais atores na orientação, 
planejamento, [...], na implementação e sustentação das políticas e ações 
de saúde, de forma integral e intersetorial. [...]. Favorecer a articulação entre 
as autoridades sanitárias e as entidades formadoras de recursos humanos 
em saúde, para que os recursos se adéquem às necessidades da 
população, desenvolvam novas capacidades para abordar as novas 
problemáticas sociais, ambientais e sanitárias com um enfoque 
interdisciplinar (OPAS, 2007b, p.4). 

Ao completar 30 anos da Conferência de Alma Ata, em 2008, a OMS publica 

o Informe sobre la salud en el mundo 2008: “La atención primaria de salud, mas 

necesaria que nunca”. Pressupondo que os sistemas de saúde estariam evoluindo 

em direções que pouco contribuiria para a equidade e a justiça social. Os sistemas 

de saúde têm apresentado particularmente três tendências: 1) são demasiadamente 

centrados em uma oferta de atenção curativa especializada e restrita; 2) aplicam um 

enfoque no controle de doenças com resultados em curto prazo e fragmentam a 

prestação de serviços; 3) baseiam a governança na ‘não intervenção’ – laissez-faire, 

que permite o avanço na atenção de caráter comercial não regulada. E, questiona: 

Por que renovar a atenção primária de saúde (APS), e por que agora mais que 

nunca? (OMS, 2008). 

No informe são propostos quatro grupos de reformas na APS capazes de 

obter resultados eficazes: 1) reformas em busca da cobertura universal para 

melhorar a equidade em saúde; 2) reformas na prestação de serviços que sejam 

centrados nas pessoas; 3) reformas das políticas públicas para promover e proteger 

as comunidades; 4) reformas na liderança dos sistemas para que as autoridades de 

saúde sejam mais confiáveis (OMS, 2008).  
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Há um destaque relacionado à mobilização do compromisso do pessoal de 

saúde, como uma questão de importância fundamental para o conjunto de reformas 

da APS. 

As atitudes e competências que se esperam dos profissionais conformam 
um ambicioso programa sobre a força de trabalho que obriga a planejar e 
revisar os enfoques pedagógicos vigentes. [...] A educação prévia dos 
profissionais de saúde está começando a incorporar nos programas de 
ensino matérias que destacam a resolução de problemas através de 
equipes multidisciplinares, [...]. Por exemplo, as metas de equidade em 
saúde para os grupos populacionais mais carentes não serão alcançadas, 
se não se levar em conta a forma de contratar e fixar efetivamente o pessoal 
de saúde [...]. Analogamente, os incentivos são um complemento crítico 
para assegurar-se de que os indivíduos e instituições exerçam suas 
competências ao fomentar a inclusão da saúde em todas as políticas. O 
pessoal de saúde é indispensável para as reformas da APS. [...]. Se não se 
investe em sua mobilização, o pessoal de saúde pode ser uma enorme 
força de resistência a mudanças, [...]. Se, com as transformações se 
consegue que os trabalhadores percebam que a APS é um trabalho 
estimulante e gratificante, social e economicamente, [...] podem não só 
aderir à causa, mas inclusive converter-se em uma vanguarda militante. [...], 
aproveitar as oportunidades que estimulam o intercâmbio das experiências 
que oferecem um mundo globalizado que pode servir para acelerar as 
transformações necessárias (OMS, 2008, p.115-16). 

Goulart (2010b) ressalta que, nas últimas duas décadas, um dos pontos que 

insiste em se apresentar nas propostas da OPAS/OMS, tem sido a extensão de 

cobertura da Atenção Primária à Saúde e a Saúde para Todos; as quais têm 

contribuído para o aparecimento de propostas políticas de reformas dos sistemas de 

saúde, comandadas por esses organismos. Entre tais propostas, merecem 

destaque: (a) Os Sistemas Locais de Saúde (SILOS); (b) A estratégia de Promoção 

da Saúde e; (c) O enfoque na pobreza54. 

Como o objetivo não é analisar cada fato, cabe ressaltar que tudo que foi 

exposto rebate de forma direta e indireta nas políticas de saúde do Brasil, mas o 

aprofundamento sobre cada impacto carece de inúmeros estudos e análises.  

  

 

                                                 
54

 O enfrentamento da pobreza não se constitui numa política explicitamente preconizada pelo sistema OPAS/OMS, mas uma 
preocupação que permeia seus documentos de forma mais acentuada nos últimos anos. Pobreza caracterizada como: 
habitação em áreas geográficas mais ou menos definidas, existência peculiar de segmentos vulneráveis, geralmente nos 
grupos maternos e infantis, necessidade de ênfase preventiva na abordagem de seus problemas e, finalmente, atuação do 
sistema de saúde por meio de focalização de cuidados. O enfretamento da pobreza pressupõe além da implementação de 
medidas de natureza econômica (geração de renda e emprego, por exemplo), a provisão adequada de serviços sociais básicos 
à população mais pobre, como os de saúde – matriz fundamental das recomendações sob o título genérico de “políticas contra 
a pobreza”, aí incluindo a Atenção Primária à Saúde, o saneamento básico, o planejamento familiar, os programas nutricionais, 
a educação para a saúde e a melhoria das condições de habitação (GOULART, 2010b,p.75). 
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2.2. A organização sanitária no Brasil numa perspectiva histórica 

 

Para o desenvolvimento deste estudo, se faz necessário resgatar alguns 

aspectos relacionados à história das políticas de saúde no Brasil, que permitam 

reconhecer iniciativas que contribuíram e contribuem para uma maior compreensão 

de elementos que constituem o campo da ABS. O interesse é pontuar questões 

fundamentais e estruturantes que apontam avanços e limitações, que caracterizam a 

ESF, enquanto eixo de reorganização do sistema de saúde do país; e se expressam 

na racionalidade da organização/processo de trabalho em saúde, no âmbito da ESF. 

 

2.2.1. Das primeiras décadas do século XX até a década de 1970 – Da criação 

da Previdência Social até o início do desenvolvimento do Movimento Sanitário 

 

As dificuldades do Estado no atendimento às demandas sociais é um 

fenômeno histórico, que marca a sociedade brasileira. Antes das primeiras décadas 

do século XX, o Brasil ainda não havia incorporado a importância em discutir e 

desenvolver políticas sociais. Contudo, dentre as políticas públicas, as relacionadas 

à saúde foram centrais, devido à emergência dos problemas de saúde que 

compromete principalmente a força de trabalho e consequentemente a economia do 

país. As primeiras iniciativas de saúde pública foram as polêmicas e contraditórias 

campanhas de controle de doenças como a peste, a varíola55 e a febre amarela, 

desenvolvidas nesse período, onde o órgão responsável pelas ações de saúde 

pública  no país vinculava-se ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores com uma 

predominância de ações campanhista que se assemelhavam às operações militares. 

A partir da década de 1920, a história das políticas de saúde no Brasil passou 

a ser atrelada à história da previdência social, que surgiu em 1923, através da Lei 

Elói Chaves, com a criação das Caixas de Aposentadorias e Pensões - CAPs, que 

eram organizadas por empresas. Na década de 30, as CAPs se transformaram em 

Institutos de Aposentadorias e Pensões - IAPs, organizados por categoria 

profissional, que além da sua função específica, desenvolviam a assistência médica 

em caráter diferenciado, de acordo com a organização de cada IAP.  

                                                 
55

 Em 1904 foi aprovada, pelo Congresso Nacional, uma lei que dispunha sobre a obrigatoriedade da vacinação contra a 
varíola. Em seguida, foi fundada a Liga Contra a Vacina Obrigatória, que após várias reuniões populares deu início aos 
confrontos entre a população e os militares que resultaram na conhecida “Revolta da Vacina”, que foi uma luta armada. Porém, 
a força e o poder do governo com armas potentes, prisões, etc., derrotaram a revolta. Mesmo vitorioso, o governo revogou a 
obrigatoriedade da vacina, temendo novos movimentos. Em 1977, a varíola foi erradicada mundialmente. 
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No primeiro governo Vargas (1930-1945), foi criado o Ministério da Saúde e 

Educação (MSE), em 1931. O governo passou a atuar na regulação da atividade 

econômica e da esfera social, criando diretrizes nacionais de educação e de saúde, 

bem como, de direitos sociais; além de buscar a organização de um mercado de 

trabalho, essencialmente de base capitalista56 (COSTA, 2006). 

A Lei Federal de Nº. 378 de 13/01/1937 reorganiza o MSE e institui as 

Conferências Nacionais de Saúde e de Educação (Art. 90), respectivamente. 

Participavam desses eventos, apenas o MSE e os governos estaduais. Em 1941, foi 

realizada a 1ª Conferência Nacional de Saúde (CNS), que teve como tema “A 

Situação Sanitária e Assistencial dos Estados” (BRASIL, 1941).        

Vargas, em 1953 (segundo mandato), viabiliza o desmembramento do MSE e 

cria o Ministério da Saúde (MS), com a responsabilidade pelo combate às doenças 

endêmicas que atingiam principalmente o interior do país. Além das dificuldades 

técnicas e operacionais que ocorriam no MS, outro fenômeno interferia na política 

oficial de saúde – o clientelismo político – leitos hospitalares, ambulâncias, 

profissionais de saúde, etc.; tudo era trocado por votos, deixando algumas áreas 

totalmente desassistidas de atenção à saúde.  

Nesse período, a saúde passou a apresentar uma estrutura centralizada com 

programas e serviços verticalizados, inclusive na principal atribuição do MS, que era 

a operacionalização de campanhas e ações sanitárias; e, sua burocracia foi 

confrontada com os contextos e conformações políticas e sociais que caracterizaram 

o Brasil até 1964. Iniciava-se uma compreensão da saúde associada ao 

desenvolvimento econômico – “circulo vicioso entre doença e atraso” – que passou a 

ocupar os espaços institucionais da saúde pública (LIMA, 2008). 

O combate às doenças transmissíveis visava a classificar territórios e 
populações e incorporá-los assimetricamente ao mundo moderno e 
capitalista. Os programas de controle e erradicação das chamadas doenças 
tropicais passaram a atrair o interesse das instituições nacionais e dos 
governos dos países que assumiam a liderança mundial, mas também das 
agências internacionais [...]. Entre elas, Organização Mundial da Saúde 
(OMS), a OPAS, o Unicef e a Organização das Nações Unidas para a 
Agricultura e Alimentação - FAO (LIMA, 2008, p. 47). 

                                                 
56

 Vargas adotou uma política populista, com fortalecimento do poder executivo. As dificuldades para governar 
democraticamente, levaram Vargas a promover uma acirrada perseguição a seus opositores e aos principais líderes sindicais 
do país, a partir de 1937, quando houve um golpe de Estado e foi instituída a ditadura do Estado Novo. Esses e outros 
aspectos, aliados ao nacionalismo econômico, foram considerados prejudiciais à democracia. Daí, a oposição ao governo, não 
apenas no território nacional, mas, de forças externas articuladas pelos Estados Unidos que contribuíram para que Vargas 
fosse deposto, em outubro de 1945 (COSTA, 2006). 
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Nas décadas de 60 e 70, o Brasil estava em pleno período de ditadura militar, 

que havia se iniciado com um golpe militar, em 31 de março de 1964. Esse processo 

ocorreu simultaneamente em vários países da América Latina, configurando um ciclo 

de ditaduras militares em quase toda a região. 

Foi um período marcado por um total desrespeito aos direitos humanos, 

políticos e sociais; com consequências extremamente ‘perversas’ e ‘aterrorizantes’. 

A classe trabalhadora brasileira perdeu inúmeros direitos adquiridos, como o de 

greve, da autonomia sindical, do poder das negociações coletivas e da estabilidade 

no emprego, que foi substituída pelo FGTS, além de contração e perdas do salário 

real.  

No período da ditadura, o sistema de saúde do país caracterizou-se pelo 

predomínio das instituições previdenciárias no financiamento da prestação da 

assistência médica, com a maior expansão da oferta (em números) de leitos 

hospitalares, passando a dispor do maior orçamento público da história. Houve a 

criação do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) em 1966, unificando todos 

os IAPs; trazendo na sua constituição, além das aposentadorias e pensões, a 

assistência médica, cuja tendência privatizante desencadeia o desenvolvimento de 

um “complexo médico-industrial”. Esse complexo permitia o estabelecimento de 

convênios e contratos com hospitais privados e com médicos especialistas, o que 

propiciou a capitalização de vários grupos; e, tornou-se um sistema difícil de 

administrar. Em 1974, para facilitar essa administração foi criado o Ministério da 

Previdência e Assistência Social (MPAS), desvinculando o sistema previdenciário do 

Ministério do Trabalho. 

É importante destacar, que todo trabalhador urbano formal57, com carteira 

assinada, era automaticamente contribuinte e beneficiário do novo sistema 

previdenciário. O aporte de recursos financeiros destinados ao INPS era imenso e 

houve uma enorme acumulação desses recursos, por parte do governo, gerando 

fraudes e corrupções.  

O Ministério da Saúde, durante o regime militar, ficou restrito, quase que 

totalmente, à elaboração de projetos e programas operacionalizados, em parte, por 

outras estruturas como as da Agricultura e da Educação, o que não acarretou 

melhoria aos serviços de saúde segundo Bertolli Filho (2004). Com isso o MS 

tornou-se um órgão mais burocrático-normativo do que executivo. Os recursos 
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 Os trabalhadores rurais, os domésticos e os autônomos só foram incorporados ao INPS a partir de 1971. 
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destinados à saúde eram repassados, em grande parte, para os hospitais privados 

como pagamento dos serviços prestados aos ‘doentes pobres’ (de diferentes faixas 

etárias) ou aqueles que não contribuíam para a previdência.  

Em 1967, as questões relacionadas aos Recursos Humanos (RH) ganharam 

certo espaço nas discussões da saúde, com a realização da 4ª CNS, cuja temática 

principal foi, “Recursos Humanos para as atividades de saúde”; sendo dividida em 

quatro subtemas: o profissional de saúde que o país necessita; o pessoal de nível 

médio e auxiliar; responsabilidade do MS na formação e no aperfeiçoamento dos 

profissionais de saúde; e, a responsabilidade das universidades e escolas 

superiores no desenvolvimento de uma política de saúde (BRASIL, 1967). 

De forma geral, se destaca no período da Ditadura a situação sanitária, que 

continuava caótica, o país vivenciava grandes epidemias, além da falta de controle 

efetivo sobre as doenças endêmicas. Com o agravamento do quadro sanitário, o 

governo recorria à censura impedindo que os meios de comunicação divulgassem a 

real situação sanitária para a população. 

Com o intuito de atenuar as críticas à situação sanitária, ainda em 1975, foi 

instituído o Sistema Nacional de Saúde (Lei nº. 6.229 de 17/07/75), estabelecendo o 

campo de atuação na saúde dos setores público e privado, tornando-se a primeira 

tentativa de regulamentação do papel dos municípios na política de saúde, mas a 

municipalização não teve êxito. O sistema oficializa a dicotomia da saúde e 

determina que as ações curativas passem à competência do MPAS58, e as 

preventivas ao Ministério da Saúde.  

 Na tentativa de superar as deficiências no setor saúde e elevar a cobertura 

da assistência à população pobre, foi criado em 1976, o Programa de Interiorização 

das Ações de Saúde e Saneamento (PIASS), que se configurou como o primeiro 

programa de medicina simplificada do país; proporcionando uma expansão da rede 

ambulatorial pública, para todo o território nacional. Porém, sua área de atuação 

prioritária foi a região Nordeste. O PIASS propiciou a criação, em 1980, do Conselho 

Nacional de Secretários Estaduais de Saúde (CONASS). 

                                                 
58

 Com a opção do governo, em alocar recursos públicos para atender à iniciativa privada, foi criado em 1978, o Instituto 
Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS) que seria responsável pela administração do complexo 
médico-industrial. 
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Com o PIASS, houve um esboço para uma entrada no aparelho de Estado de 

técnicos oriundos do “movimento sanitário”59, que começava a se fortalecer, pois a 

conjuntura política tornava-se viável à entrada em cena de “atores sociais de 

relevância, quebrando o monopólio dos anéis burocráticos previdenciários, na 

definição e implantação das políticas de saúde” (MENDES, 1994, p.28). 

Assim, alguns técnicos ligados ao movimento sanitário ocuparam espaços 

públicos institucionais de relevância, principalmente na área de RH, que serviram de 

pilares na estruturação e na articulação do movimento sanitário, como: o Setor 

Saúde do Centro Nacional de Recursos Humanos do Instituto de Pesquisas 

Econômicas e Aplicadas (CNRH/Ipea), a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) 

e o Programa de Preparação Estratégica de Pessoal de Saúde da OPAS 

(Ppresp/Opas); esse último abrigou vários técnicos que tinham sido fichados pelo 

Serviço Nacional de Inteligência (SNI), que não conseguiram trabalhar em serviços 

públicos (LIMA, 2008, p.66). 

Nesse período, os trabalhadores brasileiros de forma geral conviviam com 

baixos salários e com o desemprego crescente; o que consequentemente 

aumentava as desigualdades sociais e o país passava a apresentar um dos maiores 

índices de concentração de renda do mundo. O modelo de saúde apresentava total 

ineficácia e ineficiência, os custos da medicina curativo-individual e hospitalocêntrica 

tornaram-se insustentáveis. 

Contudo, é importante apresentar, de forma resumida, a cronologia das 

políticas de RH em saúde após 1967, que reflete três momentos em conjunturas 

muito distintas, conforme destaca Machado (2008, p. 276-7).  

- O primeiro (1967-1974), caracterizou-se por incentivos à formação 

profissional de nível superior; expansão dos empregos privados a partir do 

financiamento público; incremento da contratação de médicos e atendentes de 

enfermagem, reforçando a bipolaridade ‘médico/atendentes’; incentivo à 

hospitalização/especialização. 

- O segundo (1975-1986) 60, na sua primeira fase (1975-1984), houve o 

surgimento de dispositivos institucionais para reverter o quadro existente. Na 

                                                 
59

 Em decorrência das péssimas condições de saúde da população, alguns profissionais de saúde e intelectuais de formação 
comunista, socialista e liberal, organizaram-se na defesa da profissão e dos direitos dos cidadãos. No final dos anos 70, 
surgiram a Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (Abrasco) e o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde 
(Cebes). A partir dessas organizações, desenvolveu-se o “movimento sanitário”, que estimulou discussões em busca de 
propostas para o enfrentamento dos problemas de saúde do país. 
60

 Na primeira fase do segundo momento havia certa priorização na formação de RH para a saúde, no país; daí surge uma 
iniciativa brasileira de cooperação internacional entre o Brasil e a OPAS/OMS através do Programa de Preparação Estratégica 
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segunda fase (1984-1986), aumento da participação do setor público na oferta de 

serviços ambulatoriais e hospitalares; aumento na formação de pessoal técnico com 

incorporação na equipe de saúde; e aumento do pessoal na rede ambulatorial. 

- O terceiro (1987 em diante), as mudanças estruturais rumam à Reforma 

Sanitária, com a descentralização da atenção e consequentemente dos RH. 

Constitui o início do processo de reversão do quadro de pessoal que se concentrava 

na esfera federal para a municipal.  

 

2.2.2. A década de 1980: o fim da Ditadura Militar e a Promulgação da 

Constituição Federal de 1988 

 

Sem negar a importância histórica das discussões sobre o trabalho em saúde 

especificamente, que se manteve sempre como um grande desafio, serão 

priorizadas e mais detalhadas as questões referentes a essa temática, a partir de 

meados da década de 80, após o fim da Ditadura Militar e consequentemente do 

ressurgimento dos movimentos políticos e sociais, que na saúde foi representado 

pelo movimento sanitário. Esse recorte, leva em consideração que enquanto campo 

de estudos e pesquisas61 é a partir desse período que a área de RH em saúde 

recebe um maior enfoque. 

Portanto, num período extremamente crítico, o governo realiza a 7ª CNS, em 

1980, e apresenta como tema: “A extensão das ações de saúde através dos serviços 

básicos”. Foi a primeira Conferência que tratou desse tema, na perspectiva da APS, 

em conformidade com as recomendações de Alma-Ata, propondo a extensão dos 

serviços básicos a toda população, com cobertura universal e prioridade para a 

população de áreas rurais, de pequenos centros urbanos e de periferias das grandes 

cidades.  

As pressões sociais e políticas na saúde determinaram a elaboração de um 

projeto interministerial, em 1980, denominado de Pró-Saúde, que por pressão do 

MPAS passou à denominação de Prev-Saúde, que se inspirou nas recomendações 

                                                                                                                                                         
de Pessoal de Saúde (PPREPS), que foi instituído em 1975, com três frentes de atuação: a formação massiva de pessoal de 
saúde de nível médio de tipo técnico e auxiliar, e elementar; a integração ensino-serviço em todos os níveis de formação de RH 
para a saúde; a expansão e racionalização da rede de serviços de saúde com melhor articulação institucional e aparelhamento 
técnico e humano (ALVES, 2008). 
61

 Os primórdios desses estudos e pesquisas são creditados especialmente aos professores e pesquisadores da Escola 
Nacional de Saúde Pública (Ensp) e da Universidade de São Paulo (USP), (MACHADO, 2008). 
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de Alma Ata em seus princípios básicos. Entretanto, houve forte pressão dos 

interesses privatistas e o Prev-Saúde foi abortado sem nenhuma aplicação prática. 

Em 1983, surge outra iniciativa, que teve como referência as recomendações 

internacionais, para a saúde pública. Trata-se de um projeto interministerial (Saúde, 

Previdência e Educação), que criava as Ações Integradas de Saúde (AIS). O 

objetivo era transformar o modelo assistencial, integrando as ações curativas e 

preventivas e desencadeando um processo de descentralização da saúde no país. 

As AIS foram operacionalizadas em todos os estados brasileiros, no período de 1983 

a 1987, através de convênios entre a União, estados e municípios. Nos convênios 

havia o estabelecimento de recursos financeiros para o desenvolvimento de RH (O 

SUS, até o momento, não assegura essa garantia no desenvolvimento de RH em 

saúde).  As AIS foram substituídas pelo Sistema Unificado Descentralizado de 

Saúde - SUDS62.  

A questão de RH, ainda que estivesse presente na retórica como 

fundamental, foi ofuscada pela preocupação do governo mais voltada para o 

financiamento e a organização dos serviços, não se traduzindo numa atenção 

voltada à organização do trabalho em saúde. Os RH eram tidos como mais um 

insumo, juntamente com os recursos materiais e financeiros; e, as principais 

referências se voltavam a um modelo tecnológico, baseado na intelectualização do 

trabalho com ênfase ao conhecimento técnico e a qualificação profissional. 

É a partir da década de 80 que, a área de RH em saúde recebe um maior 

enfoque enquanto campo de estudos e de pesquisas63. Esse incremento resultou 

numa inovação:  

A concepção dos Recursos Humanos como força de trabalho e agente de 
trabalho, em síntese, tal como se deu no Brasil [...], ultrapassou sua 
apreensão mais aparente de “profissional”, naquele primeiro sentido

64
, e 

permitiu compreender a produção das práticas como um trabalho social, 
lançando definitivamente a noção de “trabalhadores de saúde” como 
categoria de análise e interpretação teórica. Essa noção já não pode 
satisfazer-se com a mesma representação anterior e praticamente resumir a 
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 O Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS) foi criado através do Decreto n.º 94.657 de 20/07/1987, pelo 
presidente José Sarney, sob a responsabilidade dos Ministérios da Saúde e da Previdência e Assistência Social (BRASIL, 
1987). 
63

 Os primórdios desses estudos e pesquisas são creditados especialmente aos professores e pesquisadores da Escola 
Nacional de Saúde Pública (Ensp) e da Universidade de São Paulo (USP) (MACHADO, 2008). 
64

 O primeiro sentido de “profissão” em saúde é a de um trabalho quase não-trabalho. Pois, tanto na prática médica e, em certa 
medida, todo trabalho em saúde, não serão vistos sob a imagem comum de trabalho. Será sempre visto como algo muito 
distinto dos demais trabalhos, não só porque suas ações são especializadas, ou porque o conhecimento envolvido seja mais 
complexo e extenso, ou porque tenha regras próprias de exercício, mas porque lhe é dada uma rígida moral de prática, 
implicando uma habilidade peculiar: uma sabedoria especial acerca do uso dos conhecimentos científicos, tanto dos valores 
éticos (SHRAIBER; MACHADO, 1997, p. 289). 
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tecnologia do trabalho à condição de seu agente, menos ainda reduzir esta 
última a especificidades da formação escolar: enquanto trabalhador, o 
agente identifica-se como um dos constituintes do mundo do trabalho 
(SHRAIBER; MACHADO, 1997, p.291).  

Essa abordagem teórico-metodológica abandona o tratamento dos RH como 

insumos de uma estrutura organizacional, e passam a ser tratados enquanto atores 

privilegiados do sistema de saúde, que se dispõem na estrutura de produção de 

serviços, respondendo a questões relacionadas à organização social e ao mercado 

de trabalho em saúde. Nesse mercado, o profissional é um ator social bastante 

específico, que além de ter um conhecimento próprio e complexo, exige uma 

disposição subjetiva especial para lidar com pessoas, que depende de 

conhecimentos específicos. Esse processo de trabalho singular requer do 

profissional um desempenho que articule conhecimentos e atitudes de seu próprio 

objeto de intervenção, também um ator social. “Em suma, que seja visto como 

trabalho em processo, além de processo de trabalho” (SHRAIBER; MACHADO 

1997, p.293-4). 

Inicia-se, em 1985, a campanha pelas eleições diretas com o ressurgimento 

dos movimentos políticos de massas. Era o final da ditadura militar, marcada pela 

eleição indireta de Tancredo Neves, que faleceu antes de assumir o cargo. O vice-

presidente José Sarney assume a presidência do primeiro governo civil do país 

(1985-1990), após a ditadura. O governo teve como discurso “tudo pelo social”, mas, 

fracassou em diferentes planos: econômico, político, social, entre outros. 

Contudo, em março de 1986, em Brasília, ocorre a VIII Conferência Nacional 

de Saúde, enquanto um dos resultados práticos do movimento sanitário, que teve 

como tema central “Democracia e Saúde”. Essa conferência se diferenciou das 

demais, por seu caráter democrático, com a participação de milhares de delegados 

que representavam grande parte das forças políticas e sociais, que lutavam por 

reformulações efetivas na saúde.  

No relatório final da VIII CNS, consta uma proposta de formatação político-

ideológica do processo de reforma sanitária para o Brasil, que modificaria o 

desenvolvimento da Política Nacional de Saúde. 

A VIII CNS apresenta uma proposta de rede básica mais complexa, que seria 

considerada a porta de entrada do sistema de saúde e o lugar onde se realizaria, 

essencialmente, a integralidade das ações individuais e coletivas de saúde.  “A rede 
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básica formaria a linha de contato entre as práticas de saúde e o conjunto de 

práticas sociais, provocando uma transformação nas práticas de saúde” (MERHY, 

2007, p.224).    

Para inúmeros pesquisadores da saúde, a VIII CNS é considerada também, 

um marco das políticas de RH com propostas discutidas e sistematizadas para a 

área. Entre as quais se destacam:  

a) remuneração condigna e isonomia salarial entre as mesmas categorias 
profissionais nos níveis federal, estadual e municipal, com estabelecimento 
urgente e imediato do plano de cargos e salários; b) capacitação e 
reciclagem permanente; c) admissão através de concurso público; d) 
estabilidade no emprego; e) composição multiprofissional das equipes [...]; f) 
compromisso dos servidores com os usuários; g) cumprimento da carga 
horária contratual e gratificação à dedicação exclusiva; h) direito à greve e 
sindicalização [...]; i) formação dos profissionais de saúde integrada ao 
sistema de saúde [...]; j) incorporação dos agentes populares de saúde, 
para trabalhar em educação para a saúde e cuidados primários (BRASIL, 
1986a, p.11-2). 

Enquanto recomendação da VIII CNS foram realizadas conferências 

nacionais65 sobre temas específicos. Entre essas, a I Conferência Nacional de 

Recursos Humanos para a Saúde (CNRHS), em outubro de 1986, que teve como 

tema: “Política de Recursos Humanos rumo à Reforma Sanitária”. Além de 

representantes institucionais do governo, participaram do evento: profissionais das 

áreas de saúde, educação, trabalho e administração, bem como, usuários do 

sistema de saúde. Foram discutidos cinco subtemas: 1 – Valorização do profissional 

(recrutamento e seleção, treinamento de ingresso, estágio probatório, salários, 

regime e jornada de trabalho, plano de cargos e salários, avaliação de desempenho, 

quadros de lotação e remanejamento de pessoal, equipe de saúde e o desafio da 

nova gerência). 2- Preparação de recursos humanos. 3 - Órgãos de 

desenvolvimento de recursos humanos para a saúde – as estratégias de integração 

interinstitucional. 4 - A organização dos trabalhadores de saúde. 5 - A relação do 

trabalhador de saúde com o usuário do sistema (BRASIL, 1986c).  

A I CNRHS enfatiza que se essas práticas/políticas não forem priorizadas 

constituirão, certamente, um dos pontos de maior resistência às mudanças 
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 As conferências, que ocorreram no período de agosto de 1986 a junho de 1987, abordaram temas específicos, tais como: 
Saúde do Consumidor (1986); Saúde Bucal (1986); Saúde e Direitos da Mulher (1986); Recursos Humanos para a saúde 
(1986); Saúde Indígena (1986); Saúde do trabalhador (1986); e, Saúde Mental (1987) (LIMA, 2008, p.100). 
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propostas na Reforma Sanitária de construção de um novo sistema de saúde para o 

país. E, no relatório final destaca que: 

os participantes manifestaram uma preocupação particular com as práticas 
institucionais ditadas por interesses políticos eleitoreiros. A área de recursos 
humanos tem sentido de forma mais direta uma influência marcadamente 
negativa na construção e no desempenho do seu trabalho. Embora haja a 
constatação de que as instituições parecem impotentes diante da força 
dessas práticas, foi manifesta a necessidade de que instituições e a 
sociedade encontrem formas de coibi-las, com a consciência do prejuízo 
social que elas trazem, e o comprometimento com a construção de uma 
nova ordem para um novo sistema de saúde. O resgate da importância e da 
dignidade do trabalho, com ênfase ao do setor público, a construção de uma 
nova ética social, que rejeite aqueles valores tão familiares ao autoritarismo 
selvagem, que se guiam pela ética da vantagem e do individualismo 
irracional estão a exigir um compromisso mais democrático das instituições 
para com a sociedade, [...]. Esta foi a tônica e a vontade geral expressa na 
Conferência [...]. (BRASIL, 1986c, p.12).   

O comentário final do documento é o seguinte: 

Na tentativa de síntese do tema, verificou-se que é possível fundir 
subgrupos e fundir subtemas, mas é impossível fundir ideias e posições de 
indivíduos. A "fusão" é, portanto, o momento salutar da identidade em que a 
diferença aparece. A solidariedade é possível, ficou claro que é possível. 
Mas ficou claro, também, que ela não ocorre sem tensões. A tensão reflete 
a permanente possibilidade de conflito. No instante do encontro, que é a 
prestação do serviço, o poder permeia a relação, mistura sujeitos, confunde 
papéis. Quem é trabalhador? Quem é usuário? O poder que se reflete 
estampado em "quem serve" e em "quem é servido"; é o mesmo poder que 
oprime a população. Este capítulo do relatório é um consolidado tenso, que 
reflete a tensão entre dois sujeitos: trabalhadores de saúde de um lado, 
usuários do serviço do outro (BRASIL, 1986c, p.49-50).   

Portanto, o Relatório Final da I CNRHS passou a servir como referência para 

as discussões e produções técnico-científicas da área. 

Um desdobramento importante da VIII CNS foi a proposta de criação de uma 

Comissão Nacional da Reforma Sanitária - CNRS66, através do MS, que viria a atuar 

de forma significativa na implantação do SUDS, criado através de Decreto em 1987, 

(Brasil, 1987); e, junto à Assembléia Nacional Constituinte conseguiu apresentar a 

sua proposta discutida, legitimada e aprovada pelo movimento sanitário para 

                                                 
66

A CNRS foi instituída através da Portaria Interministerial Nº. 02/1986 e constituída por representantes de órgãos 
governamentais, sociedade civil, Congresso Nacional, prestadores de serviços privados de saúde e de profissionais de saúde. 
A referida portaria não mencionava a paridade nas representações (BRASIL, 1986b). 
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subsidiar a elaboração da nova Constituição Federal, nos aspectos relacionados à 

saúde.  

No campo de RH para a saúde, a CNRS apresentou como dificuldades à 

obtenção dos objetivos de universalização e da equidade das ações de saúde, os 

desequilíbrios sociais, regionais e institucionais que caracterizam a distribuição dos 

serviços de saúde com concentração geográfica, social e institucional de RH, nas 

grandes cidades dos estados e regiões mais desenvolvidas do país. Há uma patente 

desigualdade nas formas de inserção no mercado e uma ampla diversidade de 

situações quanto aos níveis salariais, regimes jurídicos de vinculação com direitos e 

deveres diferenciados. Quanto à formação de RH, há uma inadequação tanto no 

plano qualitativo quanto no quantitativo para os diversos níveis (BRASIL, 1986b).  

A CNRS aponta que a produção de serviços só seria viável, em bases 

coletivas, se a unidade produtora de serviços fosse uma equipe de saúde e não 

trabalhadores ou categorias profissionais isoladas. A composição das equipes 

adotaria critérios sociais e epidemiológicos, a partir de um diagnóstico das 

necessidades de saúde da população, para a incorporação de dentistas, 

enfermeiros, psicólogos, bioquímicos, etc.; já que a equipe era composta apenas por 

médico e atendente. E, ressalta: 

Sem o enfrentamento das questões relativas à distribuição geográfico-social 
dos RH torna-se inviável a adequada composição e organização das 
equipes de saúde. [...] Há que se considerar a importância da participação 
dos usuários e dos trabalhadores em saúde como partícipes fundamentais 
no processo de planejamento, execução e avaliação dos serviços e por 
consequência na formação e controle da política de RH no setor saúde, 
ingrediente básico para a consecução desses objetivos. [...] Dificilmente se 
lograrão os desejados avanços na Reforma Sanitária Brasileira, se a área 
de RH não for tratada com a prioridade estratégica que merece (BRASIL, 
1986b, p.34-5). 

O resultado de todas as conferências, a partir da VIII CNS, teve entre 

inúmeros objetivos o de subsidiar as discussões, principalmente através da CNRS, 

para a elaboração do conteúdo referente à saúde que seria descrito a Constituição 

Federal a ser promulgada. 

 Em 05 de outubro de 1988 é promulgada a Constituição Federal da 

República Federativa do Brasil, na qual a saúde está contemplada, pela primeira vez 

numa constituição brasileira numa seção específica, ou seja: no Titulo VIII - Da 
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Ordem Social, Capítulo II – Da Seguridade Social67 e na seção II – Da Saúde, onde 

no Art. 196, define: “A saúde como um direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 

de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação” (p.33); no Art. 198 estabelece a criação do 

Sistema Único de Saúde – SUS; e, especificamente em relação aos RH em saúde, 

no Art. 200 - no que compete ao SUS, além de outras atribuições: ordenar a 

formação de recursos humanos na área de saúde68. Portanto, a saúde passa a 

dispor de uma seção específica, no Capítulo da Seguridade Social, contendo seis 

artigos, respectivamente os artigos de 196 a 200 da CF de 1988 (BRASIL, 1988).  

Os sistemas de saúde, de um modo geral, nos diferentes países, seguem o 

tipo de proteção social adotado. Há três tipos de proteção social que se destacam 

em todo o mundo: a seguridade social, o seguro social e o de assistência ou 

proteção residual. Os que optam pela seguridade social, são sistemas de saúde 

universais, com a saúde vinculada à condição de cidadania, predominantemente 

públicos, são os sistemas adotados na Inglaterra, Canadá, Cuba, Suécia, e outros. O 

seguro social é controlado pelo Estado, é do tipo meritocrático, cujos serviços são 

garantidos para os cidadãos que contribuem com a previdência social, são os 

sistemas da Alemanha, França, Suíça, etc.; e, o de assistência ou de proteção 

residual proporciona o atendimento apenas para os indivíduos que comprovem sua 

condição de pobreza e a impossibilidade de compra de serviços privados; o exemplo 

mais evidente é o dos Estados Unidos onde o mercado é o responsável pelo 

atendimento à saúde da população (PAIM, 2009, p.18-20). 

Salvador (2010) considera a Seguridade Social como uma das principais 

conquistas da Constituição de 1988, que compreende um conjunto integrado de 

ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinado a assegurar os 

direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. A concretização 

dessa conquista social passa efetivação do seu orçamento; 

para tanto, um dos princípios constitucionais estabelecidos é a diversidade 
das bases de financiamentos, que deveriam ser constituídas por 
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 Até a década de 1980 o termo Seguridade Social não existia na Língua Portuguesa, mas era adotado nos Estados Unidos 
desde 1935 e partir da década de 1940 na Europa capitalista, na designação de uma grande quantidade de programas e 
serviços sociais (SALVADOR, 2010, p.34). 
68

 Essa atribuição, especificamente, foi regulamentada pela Lei 8.080/90, no Título IV (Art. 27, 28 e 30), o Art. 29 e parte do Art. 
27 foram vetados pelo Presidente Collor ao sancioná-la. E, pela Lei 8.142/90 que institui a exigência de comissão de 
elaboração de planos de cargos e carreiras, enquanto um critério para repasse de recursos financeiros. 
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contribuições sociais exclusivas. Essas contribuições adicionadas às 
receitas arrecadadas sobre a folha de pagamentos mais impostos a serem 
transferidos pelo orçamento fiscal seriam conduzidas para um fundo público 
redistributivo da seguridade social (SALVADOR, 2010, p.27-8). 

No Brasil, em sua evolução histórica, apresenta: 

uma proteção social incipiente, uma espécie de assistencialismo exclusivo 
ou modelo residual, até a década de 1920. A partir dos anos 30, adotou o 
seguro social [...]. e, com a Constituição de 1988, vem tentando implantar a 
seguridade social [...].na realidade, porém, ainda se vê no Brasil uma 
mistura dos três tipos de proteção social,[...], com consequências negativas 
para o desenvolvimento do SUS e para consolidação de uma cidadania 
plena (PAIM, 2009, p.41).  

A Constituição de 1988 traz em seu conteúdo princípios e diretrizes69 para o 

SUS. Os princípios são dois: o da universalidade e o da igualdade de acesso; e, as 

principais diretrizes são três: da descentralização, do atendimento integral e a da 

participação da comunidade. Cabe enfatizar, que não consta no texto constitucional 

o princípio da equidade, tão destacado e discutido em inúmeras publicações sobre o 

SUS, nem nas leis orgânicas da saúde, respectivamente as leis nº 8.080/1990 e nº 

8.142/1990, que o regulamentam. Quanto à integralidade, o texto da Lei nº 

8.080/1990 é claro, trata-se de uma das diretrizes para a organização do SUS. 

Mendes (1994, p.50) destaca que apesar das ambiguidades do texto 

constitucional, ocorreu um avanço significativo no que se refere à saúde, “refletindo 

a correlação de forças da sociedade brasileira e proporcionando a continuidade da 

luta política, entre o projeto neoliberal que se instalava no país e o da reforma 

sanitária”.   

Em relação às políticas sociais, de um modo geral, as estratégias de ajustes 

neoliberais se baseavam em três eixos: na privatização dos serviços sociais, 

especificamente os de saúde, induzida por mecanismos de subsídios estatais; na 

descentralização num contexto de propostas de redução do papel do Estado; e, na 

focalização com redução dos gastos sociais públicos, que em pequena proporção 

são dirigidos prioritariamente, à população pobre, através de programas sociais. No 

campo da saúde, a focalização aparece de forma mais evidente, nas propostas de 
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 Princípio significa preceito, regra, lei, base. Diretriz é um conjunto de instruções ou indicações para se tratar e levar a termo 
um plano, uma ação, etc.; (FERREIRA, 2004). É importante fazer uma descrição do significado dessas palavras devido às 
inúmeras publicações sobre os SUS que trazem em seu bojo princípios não mencionados na CF de 88 ou confunde princípios 
com diretrizes. 
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atenção primária seletiva, voltadas à população pobre, através de estratégias de 

sobrevivência de grupos de risco (MENDES, 1994). 

Especialmente nas Américas, diante da experiência acumulada nos 

processos de instrumentalização da APS, coexistem diversas interpretações do seu 

significado levando a implicações na sua operacionalização. Isso ocorre, em parte, 

pela evolução histórica da sua concepção e conceituação; e, pela ambiguidade de 

algumas definições estabelecidas internacionalmente, além da forma como o termo 

atenção primária foi sendo utilizado “em tempo histórico de nítida hegemonia da 

atenção médica flexineriana” (MENDES, 1996, p.272).  

As interpretações mais freqüentes da APS, segundo Mendes (1996) são: a) 

atenção primária como estratégia de reordenamento dos sistemas saúde por níveis 

de atenção; b) como programa específico, desenvolvido de forma marginal, com 

recursos marginais, dirigidos a populações marginalizadas de regiões 

marginalizadas; onde há o reconhecimento da função do Estado em desenvolver 

políticas compensatórias que cristalizam as desigualdades sociais; e, c) enquanto 

estratégia de organização do primeiro nível de atenção do sistema de saúde, que 

minimize os custos e satisfaça as necessidades de saúde da população. Essa última 

interpretação é defendida pelo autor como sendo a mais coerente, do seu ponto de 

vista. 

A segunda interpretação tem sido, até então, a mais difundida nos países de 

terceiro mundo, entendida como prática complementar ao modelo baseado no 

paradigma flexineriano, destinada a populações pobres, a quem se oferecem ações 

de baixa tecnologia e baixo custo, com profissionais de baixa qualificação, sem a 

efetiva possibilidade de referências para os níveis de maior complexidade do 

sistema e incluindo apenas o discurso sobre a participação da comunidade 

(MENDES, 1996). 

Sobre essa argumentação de Mendes (1996), a atual configuração da ESF no 

país se encaixa, em alguns pontos, nas três interpretações. Porém, com 

particularidades, como por exemplo, a segunda interpretação que coloca a APS 

como sendo um programa e a terceira enquanto estratégia de mudança do modelo 

de atenção (trataremos mais adiante). 

No Brasil, a partir da década de 80, ocorreram experiências pontuais de 

desenvolvimento da APS, com ênfase à saúde da família e da comunidade. As mais 

relevantes, em termos de visibilidade são: o caso de Porto Alegre - RS (1986), com a 
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proposta do Serviço de Saúde Comunitária do Grupo Hospitalar Conceição, com 

base no modelo inglês dos GPs - General Practitioners;  o de Niterói – RJ (1991), 

com o Programa do Médico de Família baseado no modelo cubano; e, a experiência 

de Curitiba, sob inspiração do modelo canadense. São propostas que partiram de 

diferentes inspirações e que refletem particularidades de acordo com as 

diversidades locais.  

No Ceará, ocorre a implantação da primeira experiência brasileira a nível 

estadual de um programa de agentes comunitários de saúde, em vários municípios, 

a partir de 1987, alcançando resultados significativos na redução da 

morbimortalidade infantil. Porém, há polêmicas no meio sanitário brasileiro, quanto 

ao pioneirismo dessa implantação no Ceará, já que havia experiências isoladas e 

focalizadas do trabalho de agentes comunitários de saúde em Pernambuco, no 

Paraná e no Mato Grosso do Sul, que se constituíram em políticas estaduais.  

Inegavelmente, a década de 80 apresentou mudanças no modelo assistencial 

à saúde no país, particularmente por meio do incremento da atenção básica, 

desenvolvida em postos, ambulatórios e centros de saúde. A organização do 

processo de trabalho era baseada no trabalho em equipes vinculadas à famílias ou 

pacientes, ou local de convivência social (escolas, fábrica, etc.). Pensava-se, com 

isso, em alternativas práticas que superassem o papel da clínica, que funcionava 

como um instrumento de reprodução da força de trabalho de forma distorcida, 

simplesmente medicalizava ou cometia iatrogenias ao tratar de problemas de ordem 

afetiva e social. A equipe trabalhava com a utopia de buscar condições facilitadoras 

à reprodução da vida das pessoas, com ponderações sobre o conflito entre 

expectativas socialmente definidas pelos usuários e às originadas dos saberes e 

práticas dos profissionais de saúde (CAMPOS, 1992). 

As justificativas para a estruturação de equipes compostas por um conjunto 

de profissionais (médicos, enfermeiros, auxiliares e técnicos, assistentes sociais, 

odontólogos e outros), foram: quebrar a costumeira divisão do trabalho em saúde em 

recortes verticais, compostos por segmentos estanques por categorias profissionais; 

e, responsabilizar cada equipe por um conjunto de problemas delimitados com ações 

capazes de resolvê-los, por meio de vinculação a certo número de pacientes, do 

atendimento a certa parcela de demanda espontânea e da responsabilidade pelos 

problemas coletivos (CAMPOS, 1992). 
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A ideia da organização do processo de trabalho em equipes objetivaria 
também facilitar a superação da inércia e da indiferença burocrática, marca 
registrada do serviço público de saúde. O resgate de certo profissionalismo, 
da capacidade de iniciativa e a superação da tradicional alienação do 
profissional de saúde de seu objetivo e dos instrumentos de trabalho 
poderiam ser alcançados por meio da instituição de um radical processo de 
descentralização, que delegasse a cada um desses grupos ampla 
autonomia para organizar seu processo de trabalho e estabelecer seus 
próprios objetivos (CAMPOS, 1992, p. 155). 

A proposta, segundo Campos (1992, p.157), mantém a divisão do trabalho 

entre médicos, enfermeiros, técnicos, etc. A diferença é que atribui a todos os 

resultados do trabalho no âmbito coletivo; e, socializa o direito de opinião sobre a 

organização do serviço. O trabalho em equipe não pressupõe a ideia de banir as 

diferenças de papéis ou funções entre trabalhadores, numa espécie de reedição 

delirante da utopia maoísta de que todos deveriam fazer um pouco de tudo, como se 

por essa via fossem apagados a separação e o conflito entre trabalhadores manual 

e intelectual. Nem compartilha da ilusão de acabar com o poder médico; pretende, 

apenas, reduzi-lo e aproximá-lo de outros segmentos sociais, por intermédio da 

integração a um contexto democrático. 

 

2.2.3. A década de 1990: da criação do Programa de Saúde da Família à 

Estratégia de Saúde da Família 

 

O país inicia a década de 1990 com a posse do primeiro presidente eleito 

através do voto direto, após a ditadura militar, o presidente Fernando Collor70 (1990 

– 1992), que assume com uma proposta política de cunho neoliberal. 

No primeiro ano do governo Collor ocorre a regulamentação da Saúde, 

preconizada pela CF de 1988 através de Lei nº. 8.080/90, que “Dispõe sobre as 

condições para a promoção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências” (BRASIL, 

2001a, p.15).  

A Lei nº. 8.080/90 é aprovada pelo Congresso, e ao passar para a sanção do 

então Presidente da República, o texto sofre o veto de nove artigos, totalmente, e, 

de cinco parcialmente, que em sua maioria se referiam aos aspectos relacionados às 

                                                 
70

 Em setembro de 1992, em decorrência dos péssimos resultados da política econômica, da falta de uma base forte de apoio 
parlamentar, e de inúmeros e sucessivos escândalos de corrupção dentro do governo; se produziu no país, um dos mais 
surpreendentes desfechos para uma crise política: o impeachment do Presidente Fernando Collor de Mello. Assim, assumia a 
presidência, o vice-presidente eleito Itamar Franco (1992- 1995). 
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transferências intergovernamentais de recursos financeiros para a saúde e à 

participação da população; sendo dois desses artigos o Art. 27 e o Art. 29 referentes 

aos RH para a saúde. Em decorrência desses vetos, que inviabilizariam a 

implantação do SUS foi aprovada, em dezembro do mesmo ano, a Lei 8.142/90 que 

“dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as 

transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área de saúde, e dá 

outras providências” (BRASIL, 2001a, p.35). 

Contudo, sob o argumento da inviabilidade conjuntural em regulamentar o 

Artigo 35 da Lei 8.080/9071, o governo edita a Norma Operacional Básica – NOB-

01/91 - com o objetivo de regular as transferências de recursos financeiros da união 

para estados e municípios; que passariam a receber por produção de serviços. 

Havia uma valorização explícita à quantidade de serviços de saúde produzidos, em 

detrimento à qualidade da atenção prestada à população.  

Tendo como base várias experiências internacionais e nacionais, o Ministério 

da Saúde institui em 1991, o Programa Nacional de Agentes Comunitários de Saúde 

(PNACS), com a publicação do Manual do Agente Comunitário de Saúde, através da 

Fundação Nacional de Saúde. Em 1992, o PNACS passou a ser denominado 

Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e introduz o enfoque na 

família, enquanto unidade de ação programática de saúde e não apenas no 

indivíduo singular, a sua atuação ocorria através da cobertura de uma área 

delimitada geograficamente, cujo indicador principal era constituído pelo número de 

famílias cobertas pelo programa.  

Teixeira (1992, p.33), em artigo publicado como apoio às discussões da IX 

CNS, que ocorreu em 1992, fez referência à Conferência de Alma-Ata que em sua 

proposta quanto aos aspectos técnicos constituiu-se em um modelo altamente aceito 

e complexo. Contudo, a redução apenas à atenção primária havia desvirtuado a 

proposta original. “Assim, os sistemas tradicionais foram mantidos intocáveis 

enquanto os governos recebiam financiamento para ampliação da sua rede básica 

de serviços”.  

A IX CNS traz nas recomendações que seria indispensável uma Política 

Nacional de Gestão do Trabalho, para implementação efetiva do SUS. Pautada 

nessa recomendação, foi realizada a II CNRH, em 1993. 

                                                 
71

 O Artigo 35, da Lei 8.080/90, dispunha sobre o estabelecimento de valores a serem transferidos a estados, Distrito Federal e 
municípios através da combinação de critérios pré-estabelecidos, segundo análise técnica de programas e projetos como: o 
perfil demográfico; o perfil epidemiológico da população; o desempenho técnico, econômico e financeiro, entre outros. 
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Na II CNRH, foram discutidas, conforme destacado no Relatório Final, três 

questões centrais fortemente interligadas nas relações dos trabalhadores de saúde 

com o SUS:  

A primeira relacionada à concepção de que, no centro do processo, como 
motivações e como intencionalidades primeiras e últimas, está a população 
usuária dos serviços de saúde, sendo os trabalhadores de saúde seus 
principais atores e sujeitos. A segunda pautada na ideia de que se trata de 
uma relação que precisa ser conduzida por uma ética pactuada entre as 
duas partes, que necessita ser profundamente revista. A terceira refere que 
há um círculo vicioso entre o SUS e sua política de RH, pelo qual a 
viabilidade de um depende da efetividade da outra e vice-versa (BRASIL, 
1993, p.6). 

Dentre as propostas da Conferência, uma se refere à organização e gestão 

do trabalho em saúde: 

A fragmentação
72

 que caracteriza o trabalho em saúde tem algumas 
implicações na qualidade da assistência [...], onde o trabalhador não é 
entendido como um gerente de seu trabalho, levando-o a não assumir 
responsabilidades no desenvolvimento das ações. [...] propõe-se o 
desenvolvimento de um processo pedagógico dirigido a toda a equipe com 
vistas à compreensão do processo de trabalho como um todo (BRASIL, 
1993, p.29). 

Outras propostas, relacionadas ao trabalho em saúde, foram: formas de 

ingresso, PCCS, perfil e carreira do gestor, jornada de trabalho, isonomia salarial, 

remuneração, estabilidade, greve e direitos sociais (BRASIL, 1993). 

Um ponto a ser destacado, que é um problema histórico na saúde, se 

relaciona ao financiamento. Em 1993, o Governo Itamar Franco, apresentava 

inúmeras dificuldades na definição de critérios sobre a forma de repasse de recursos 

financeiros da União para estados e municípios, sem apontar propostas para a 

resolução, esse fato gerou uma mobilização social que rediscutiu o seu formato. A 

primeira ação foi a proposição da PEC-16973, que foi aprovada, mas não 

regulamentada. 

                                                 
72

 A referência ao que se considera, na II CNRH, como fragmentação/segmentação do trabalho em saúde se relaciona aos 
denominados multi-empregos ou múltiplos vínculos (nos setores, público e privado) para um mesmo profissional de saúde, 
além da inserção no mercado como autônomos (médicos e dentistas) e um mercado para o exercício liberal independente para 
todos os profissionais de saúde (BRASIL, 1993). 
73

 Em 2000, a PEC-163 se transformou em Emenda Constitucional nº. 29 (EC-29), que traz em seu bojo a definição de 
percentuais mínimos a serem investidos na saúde, nas três instâncias de governo (a União ficou com a menor 
responsabilidade); a definição do que é uma ação e um serviço de saúde; a constitucionalização do Fundo de Saúde e da 
participação da comunidade; e a necessidade de sua regulamentação após cinco anos. Até setembro de 2011, a EC-29 não 
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Dentre as trajetórias político-institucionais, pelas quais o país atravessava 

desde a criação do SUS, no campo da atenção à saúde havia a busca de 

alternativas para uma melhoria efetiva da atenção à população. Se junta a isso, o 

fato de o cenário internacional se mostrar propício à expansão das ações básicas de 

saúde, mesmo com um cenário nacional marcado pela escassez de recursos para 

as políticas sociais, em decorrência da política econômica de ajuste fiscal.  Daí, 

seguindo recomendações baseadas no legado de Alma Ata, é publicada a Portaria 

Nº. 692/1994 que determina como metas do Ministério da Saúde a criação do 

Programa de Interiorização do Sistema Único de Saúde (PISUS) e o Programa de 

Saúde da Família (PSF).  

Como justificativas à criação dos respectivos programas, foram expressos: 

que a interiorização do Sistema Único de Saúde (SUS) se daria através da 

existência de uma equipe mínima de saúde nos municípios composta por um 

médico, um enfermeiro, ACSs e um profissional de nível médio em enfermagem 

(técnico ou auxiliar); da implantação e implementação do PACS; da implantação do 

PISUS, nos municípios dos estados da Amazônia; e, que o modelo assistencial do 

PSF daria prioridade, além da assistência médica individual, às ações de proteção e 

promoção à saúde74.   

Além do trabalho em equipe, o PSF introduz como inovação à sua 

operacionalização, a territorialização, ou seja, um território delimitado com população 

adstrita. Alguns municípios agregaram as microáreas de cobertura de alguns ACSs, 

na conformação do território de atuação das equipes do PSF.  

A Portaria nº. 692/94 determina as atividades a serem realizadas pelos 

profissionais: 

Considerando a necessidade de estímulo à interiorização através da criação 
de códigos diferenciados na Tabela de Procedimentos Ambulatoriais do 
Sistema de Informações Ambulatoriais do Sistema Único de Saúde - SIA-
SUS, resolve: criar códigos para as atividades, com os respectivos 
componentes (e definições), itens de programação e nível de hierarquia; a 

                                                                                                                                                         
havia sido regulamentada, pois segundo informações veiculadas em alguns meios de comunicação, a sua regulamentação 
está condicionada à aprovação do retorno/reformulação da CPMF ou da criação de outro tributo. 
74

No primeiro momento, 12 estados aderiram a essa iniciativa: Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Pará, Goiás, 
Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. No final de 1994, 55 municípios já contavam com unidades 
do PSF, com 328 equipes em atuação (SOUZA; HAMMAN, 2009). 
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serem executadas por cada profissional que atua no PACS, no PISUS e no 
PSF; além da especificação de Atividade Profissional (BRASIL, 1994, p.2)

75
. 

Vasconcellos (1998) faz referência a um documento preliminar do MS, 

elaborado por um grupo de trabalho, em 1993, que teria subsidiado a Portaria Nº. 

692/94, no qual constava que o PSF teria como propósito colaborar decisivamente 

na organização do SUS e na municipalização. Atenderia, prioritariamente, aos 32 

milhões de brasileiros incluídos no Mapa da Fome do IPEA, com alto risco de 

adoecer e morrer, além da falta de acesso da maioria da população aos serviços de 

saúde.  

Cabe, uma argumentação de Girade (2010), então assessor do ministro da 

saúde, e um dos elaboradores da proposta do PSF: 

A existência dos agentes comunitários de saúde foi fundamental para o 
PSF. Nenhum programa do mundo tinha o que considerávamos um enorme 
ganho já de saída, que era a existência do PACS, implantado em 1991 e 
que se mostrou ser o maior programa de Atenção Primária à Saúde no 
Brasil, o de maior capilaridade [...]. A existência do PACS facilitaria a 
implantação da Saúde da Família como um modelo totalmente brasileiro. 
Porto Alegre, São Paulo, Niterói, Recife, Cotia/SP, Planaltina/GO e 
Mambaí/GO me inspiraram a construir os princípios do PSF (GIRADE, 
2010b, p.21-2) 

76
. 

Tanto o PACS quanto o PSF nascem no acirramento da crise estrutural no 

setor saúde no país, vivenciada pela população brasileira que, por muitas décadas, 

sente o distanciamento entre seus direitos garantidos em leis e a capacidade efetiva 

do Estado de ofertar as ações e serviços públicos de saúde, o mais perto possível 

dos territórios sócio-sanitários dos indivíduos, famílias e comunidades (SOUZA; 

HAMANN, 2009, p.1326).  

Apesar da crise, que apresentava momentos de ruptura e realinhamentos, 

num período de transição do governo, a agenda da saúde permanecia com as 

discussões sobre a implantação e implementação do PACS e do PSF.  Para Souza 

(2010b;33), se tratava de um exercício diário e permanente, que aliava a paciência 

histórica à motivação pela corresponsabilidade da execução dessa agenda. 

                                                 
75

 A Portaria GMS nº. 692/94, não faz referência ao número de famílias/pessoas a serem atendidas pelos Programas por ela 
instituídos. 
76

 Girade (2010b) considera que foi a partir de um documento apresentado ao MS para financiamento, de uma Residência 
Universitária em Saúde da Família, de Quixadá, no Ceará, em 1993, pelo então Secretário Municipal de Saúde que se 
aproveitou o nome do programa, já que a proposta inicial tinha o nome de Medicina ou Médico de Família.  Assim, a autoria da 
denominação de Programa Saúde da Família é atribuída a Luis Odorico M. de Andrade, Médico e Secretário Municipal de 
Saúde de Quixadá - CE. 
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Na crise, o que parecia estável e eterno tremia-se de forma quase 
silenciosa. E, aproveitando contraditoriamente essas oportunidades, 
sobretudo no momento dos debates calorosos entre as políticas de Estado 
mínimo e a garantia dos direito sociais, ficamos reafirmando a ética da 
urgência de um Estado articulador e promotor da saúde de todos os 
cidadãos [...]. Internamente ao Ministério da Saúde, tecíamos firmemente 
nossas relações com todas as áreas programáticas. Daí o nome Programa. 
Tínhamos que, naquele momento, não só falarmos a mesma língua, mas 
também concorrer aos recursos que eram “carimbados” para as áreas 
programáticas. Assim, a Estratégia deveria ser nomeada de Programa. 
Nasce o PSF com essa marca. O que nos custou longas explicações para 
os “sanitaristas” que assistiam a distância, ora discordando completamente, 
ora nos provocando a desistir. Sem nos contaminar com agendas negativas, 
associávamo-nos a mulheres fortes e homens audazes em cada unidade 
federada do país. A rede de coordenadores estaduais nos afiançava a 
continuar evitando que os sinos dobrassem nos municípios brasileiros, 
principalmente os do Nordeste, na “celebração” das mortes infantis 
(SOUZA; HAMANN, 2009b, p.33-4). 

Uma questão importante, o PSF é criado e desenvolve-se num contexto de 

transição demográfica do país que, consequentemente, altera o perfil de 

saúde/doença da população brasileira, que poderia ser denominada transição 

epidemiológica, se não contássemos com uma verdadeira acumulação de doenças e 

de agravos: onde se apresenta de um lado um grupo de doenças e de agravos que 

permanecem ou recrudescem há vários séculos; e de outro às inusitadas que 

emergem e são determinadas pelas condições socioeconômica, culturais e 

ambientais em gerais.  Aliada a essa grande questão e, não menos importante, paira 

a histórica ausência/redução do acesso e da baixa cobertura da população pelos 

serviços de saúde. 

Segundo Seixas (2002b), com a implantação do PSF é introduzida uma série 

de transformações e inovações na organização do trabalho em saúde, com a 

indução da contratação e substituição progressiva no modelo tradicional, com o 

incentivo do trabalho em equipe multiprofissional. Associada a esse movimento 

ocorre a transferência de pessoal, das instâncias estaduais e federal, em 

decorrência do processo descentralização da saúde, onde há uma maior 

responsabilização constitucional da instância municipal, apoiada por uma legislação 

infraconstitucional, que promoveu a expansão do emprego em saúde, principalmente 

nessa instância. Essa expansão se contrapõe à política de estabilidade e ao limite 

de gastos impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal77 (LRF) – embora o grau de 

                                                 
77

 A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar de Nº 101, de 04 de maio de 2000, publicada no DOU de 05/05/2000) 
estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, através da execução orçamentária 
e cumprimento de metas pela União, estados e municípios. Na Seção II trata das despesas com pessoal com definições de 
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comprometimento orçamentário efetivamente realizado, em cumprimento a lei, seja 

variável em cada município.  

Associa-se a esses fatos o alto custo do emprego formal no país, tanto 

estatutário quanto celetista, quanto a rigidez na legislação trabalhista para saídas 

negociadas no nível local e a inexperiência municipal na construção de alternativas. 

Conseqüentemente, se apresentam inúmeras modalidades de vinculação precárias 

e fora dos limites legais, que passam a prejudicar a qualidade e a continuidade da 

assistência à saúde prestada à população; “o comprometimento do profissional com 

o serviço e a integridade jurídica do município” (SEIXAS, 2002b, p.108).  

Outro aspecto que merece destaque é que, essas transformações e 

inovações no trabalho em saúde, trazidas pelo PACS e PSF, não foram implantadas 

e implementadas com o consentimento passivo dos trabalhadores em saúde, 

principalmente dos que atuavam nas UBS tradicionais (postos, centros de saúde e 

ambulatórios). Ocorrem, e em alguns municípios ainda ocorrem, conflitos e 

insatisfações entre os trabalhadores, sobre diversos aspectos, tais como: qual seria 

o papel das UBS tradicionais a curto, médio e longo prazos; os salários 

diferenciados para uma jornada de 40 horas/semanais, com uma enorme diferença 

proporcional em relação aos salários pagos aos trabalhadores com 20 e 30 horas de 

trabalho das unidades tradicionais, entre outros. Na realidade, houve uma grande 

movimentação desses trabalhadores para migrarem para o PSF, que ainda está 

ocorrendo, em menor intensidade, em alguns municípios. 

A partir de 1994, a ABS surge na agenda de prioridades do governo e vai 

incorporando gradativa institucionalidade78, que além da mobilização de recursos 

inclui uma gama de novos atores (gestores estaduais e municipais, profissionais de 

saúde, instituições formadoras e usuários), que disputam politicamente a 

organização do sistema de saúde. Contudo, a prioridade referida se contrapõe a um 

cenário de fragilidades na atenção à saúde, inclusive na atenção básica, com a 

fragmentação de estratégias e de recursos de diversas ordens, demonstrando 

inconsistências na sua formulação (BORGES; BAPTISTA, 2010). 

                                                                                                                                                         
percentuais e limites; e, na Seção III das despesas com a Seguridade Social, que se aplica a benefícios ou serviços de saúde, 
previdência e assistência social. 
78

 Institucionalidade é a construção de viabilidade de uma política quando põe em cena os diferentes atores participantes e 
induz à formação de uma base institucional que possa dar sustentação e continuidade aos processos políticos definidos. A 
institucionalidade de uma política constrói-se com distintas frentes de luta que não passem necessariamente pelo discurso 
oficial, nem pelo enfrentamento direto de grandes problemas estruturais. Aposta, inclusive, nos micropoderes capilarizados, 
mais ou menos verbalizados por atores sem grande visibilidade, mas que traduzem a política da ABS, cotidianamente, em 
ações de cuidado (BORGES; BAPTISTA, 2010, p.30,48). 
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Estabelecida a prioridade da ABS, o país acatava, entre outras determinações 

do BM, as propostas do documento “Investindo em Saúde” (1993), no qual os 

investimentos do governo para a saúde deveriam priorizar a população mais pobre, 

ou seja, cabia ao Estado a execução de serviços de saúde para grupos sociais 

excluídos e/ou de maior vulnerabilidade social; e, ao setor privado, no caso, o 

mercado, a responsabilidade de realizar os serviços dos outros níveis de 

complexidade. Assim, estava se conformando na operacionalização da atenção a 

saúde dois subsistemas: o da ABS e outro composto pela média e alta 

complexidade.  

Nesse período, o país era submetido a um conjunto de medidas rigorosas de 

ajuste fiscal (sob orientação do FMI), que marca o governo Fernando Henrique 

Cardoso - FHC (1995-2002), com a reorientação dos gastos públicos, em prejuízo 

das demandas sociais; a redução do Estado, com privatização de estatais; e, 

redução da proteção social, principalmente por meio da precarização das relações 

de trabalho. As medidas de ajuste fiscal impactam duplamente na área de saúde, de 

forma negativa: tanto pela indisponibilidade ou escassez de recursos financeiros; 

quanto pelo aumento das necessidades da população, decorrente das péssimas 

condições de vida e de saúde, impostas pelo modelo econômico.  

Uma das estratégias do ajuste fiscal, no âmbito das medidas econômicas do 

Plano Real, foi a criação de mecanismos de desvinculação orçamentária com o 

propósito de realocar livremente os recursos do fundo público pelos condutores das 

políticas econômicas. Em 1993, foi criado no país o Fundo Social de Emergência 

(FSE), que permitia a desvinculação de 20% das receitas arrecadas pela União.  

Segundo Salvador (2010) o FSE não tinha nada de social e muito menos de 

emergência, a função era desviar recursos da área social para o orçamento fiscal 

sob controle do Ministério da Fazenda para equilíbrio das contas públicas com vistas 

à “estabilidade econômica”. O FSE passou a ser denominado Fundo de 

Estabilização Fiscal (FEF); depois passou a Desvinculação da Receita da União 

(DRU), em vigor, cuja finalidade é a transferência de recursos arrecadados em nome 

da seguridade social para o orçamento fiscal. 

Cabe enfatizar, em linhas gerais, que no governo de FHC foi proposta uma 

Reforma do Estado, expressa na formulação em 1995, do “Plano Diretor da Reforma 
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do Aparelho do Estado – PDRE-MARE79”, onde foram definidos objetivos e diretrizes 

para uma reforma da administração pública brasileira. O Governo alegou que, era 

necessário mudar o Brasil “criando um novo modelo de justiça social, em que o 

direito a uma vida com dignidade fosse garantido”. Num sistema capitalista, Estado e 

mercado, direta e indiretamente, são as instituições centrais na condução dos 

sistemas econômicos (BRASIL, 1995, p.8-9).  

O Plano centrou a atenção num diagnóstico da administração pública, 

expondo duas situações: a primeira, as condições do mercado de trabalho e na 

política de RH; a segunda na distinção de três dimensões dos problemas: 

1) a dimensão institucional-legal, relacionada aos obstáculos de ordem legal 
para o alcance de uma maior eficiência do aparelho do Estado; 2) a 
dimensão cultural, definida pela coexistência de valores patrimonialistas e 
principalmente burocráticos com os novos valores gerenciais e modernos na 
administração pública brasileira; e 3) a dimensão gerencial, associada às 
práticas administrativas. As três dimensões estão inter-relacionadas. 
(BRASIL, 1995, p.25). 

O PDRE enfatiza que, a legislação brasileira apresenta uma política de RH 

incoerente com as necessidades do aparelho do Estado, devido, entre outros 

aspectos, à rigidez da estabilidade assegurada aos servidores públicos civis que 

impede a adequação dos funcionários às reais necessidades do serviço, e dificulta a 

cobrança de trabalho. E, o concurso público - cuja exigência generalizada na 

administração pública representou o grande avanço da Constituição de 1988, que 

dificulta as transferências de funcionários entre cargos de natureza semelhante. 

Assim, tanto a CF de 1988 quanto a instituição do RJU80, em 1990, contribuíram 

para a redução da capacidade operacional do governo na gestão de RH na busca da 

valorização pelo efetivo desempenho profissional e na melhoria dos resultados dos 

serviços prestados, tornando-se necessária a formulação de uma nova política de 

RH (BRASIL, 1995). 

Na saúde, em 1996, é publicada a NOB/SUS/96, readequando a gestão do 

SUS e os respectivos papéis das três esferas de governo, apresenta as bases para 
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 O Plano Diretor da Reforma do Estado foi elaborado pelo Ministério da Administração Federal e da Reforma do Estado. Após 
ampla discussão foi aprovado pela Câmara da Reforma do Estado em setembro de 1995 e sancionado pelo Presidente da 
República (BRASlL, 1995). 
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 O Regime Jurídico Único (RJU) dos Servidores Públicos Civil da União, das autarquias e das fundações públicas foi 
instituído pela CF de 1988, enquanto norma institucional através da Lei nº 8112/90. Em seu processo de reformulação, em 
pouco mais de um ano, foram alterados 58 dos seus 253 artigos. Foi consolidada e publicada no DOU em 18/03/1998. As 
inúmeras alterações a essa lei, que constam nas leis nº 9.515/97; 9.525/97; 9.527/97; 9.624/98; e, 9.630/98 e na Medida 
Provisória nº 1.554-28 de 21/05/98 (BRASIL, 1998b). 
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uma reordenação do modelo de atenção à saúde; explicita o financiamento das 

ações de assistência básica executadas pelo PSF e PACS, que se daria através da 

criação do Piso de Atenção Básica - PAB81 (com cálculo de base populacional) - um 

montante de recursos financeiros federais destinados exclusivamente aos 

procedimentos e ações da ABS, transferidos aos municípios (BRASIL, 2001b). 

Souza (2010) ressalta que, foi gerada uma polêmica semântica, quando da 

criação do PAB, em relação à utilização do termo Atenção Básica em Saúde em 

substituição ao termo Atenção Primária em Saúde: 

Para alguns, a discussão não é semântica, mas de cunho ideológico, pois 
se explica a escolha do termo “atenção básica” como condição imposta 
pelas agências internacionais de fomento para cooperar na implantação do 
Programa no Brasil. [...] quando a proposta do per capita foi elaborada, ela 
precisava de um nome. A equipe da SAS, com alguns colaboradores 
externos, ouviu muitas opiniões [...]. Havia uma advertência clara de que o 
termo “atenção primária” fazia relação com os pacotes assistenciais 
reducionistas impostos pelas agências internacionais às regiões em 
desenvolvimento e que, portanto, qualquer proposta de “piso de atenção 
primária” poderia ser imediatamente rejeitada pela nomenclatura. Havia a 
necessidade premente de mudança na modalidade de financiamento – 
situação que não poderia se subordinar a longo período de debate para 
escolha de uma denominação adequada. Assim, surgiu o termo “atenção 
básica”, como alternativa para evitar a resistência que era anunciada. [...]. 
Muitos podem testemunhar a inexistência de qualquer mão poderosa 
invisível norteando a escolha dos termos. [...]. O uso da expressão “atenção 
primária” já está sendo resgatado no Brasil, o que é absolutamente 
pertinente, uma vez que encontra alinhamento com outros idiomas e facilita 
o diálogo com experiências de outros países (SOUZA, 2010, p.33-4).  

Até então, poucos municípios do país, haviam implantado o PSF. Após as 

disposições da NOB/96, os gestores municipais demonstram maior interesse pela 

implantação do PACS e do PSF que começou a se expandir rapidamente, 

principalmente nos municípios de pequeno porte (em 1995, os dois Programas 

saíram da gerência da Funasa – Fundação Nacional de Saúde - e, passaram à 

gestão da Secretaria de Assistência à Saúde - SAS, do MS).  

Dando prosseguimento à proposta de Reforma de Estado, o então Ministro da 

Administração e Reforma do Estado - MARE, Bresser Pereira elabora, em 1996, um 

documento ministerial intitulado “A Reforma do Estado nos anos 90: Lógica e 

                                                 
81

 O Piso da Atenção Básica (PAB) foi criado através da Portaria Nº 1.882/97, com suas frações fixa e variável. A fração fixa do 
PAB é estabelecida por um valor per capita/ano, para o financiamento das ações gerais da ABS; a fração variável são recursos 
para o financiamento da organização da ABS. Atualmente, a transferência do PAB obedece a critérios estabelecidos pela 
Portaria nº 648/06. 
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Mecanismos de Controle” (Caderno/MARE82 nº01). Entre as justificativas, encontra-

se a previsão de que o Estado do Século XXI seria um Estado Social-Liberal:  

Social porque continuará a proteger os direitos sociais e a promover o 
desenvolvimento econômico; liberal, porque o fará usando mais os controles 
de mercado e menos os controles administrativos, porque realizará seus 
serviços sociais e científicos principalmente através de organizações 
públicas não-estatais competitivas, porque tornará os mercados de 
trabalhos mais flexíveis, porque promoverá a capacitação dos seus recursos 
humanos e de suas empresas para a inovação e a competição internacional 
(PEREIRA, 1997, p.18). 

No documento entre os processos básicos para a reforma do Estado, consta:  

a delimitação das funções do Estado, reduzindo seu tamanho em termos 
principalmente de pessoal através de programas de privatização, 
terceirização e publicização

83
 (este último processo implicando na 

transferência para o setor público não-estatal dos serviços sociais e 
científicos que hoje o Estado presta) (PEREIRA, 1997, p.18). 

O Caderno/MARE nº. 11 traz como título: “A Nova Política de Recursos 

Humanos”, e apresenta duas diretrizes prioritárias: a reestruturação das carreiras e a 

política de capacitação de RH.  Quanto à implementação da nova política enfatiza: a 

criação e reestruturação de carreiras e cargos; a correção de distorções na 

remuneração; a política de concursos anuais; e, a regulamentação da Política 

Nacional de Capacitação (Brasil, 1997a). 

A saúde foi contemplada no Caderno nº 13, “A Reforma Administrativa do 

Sistema de Saúde”. A proposta permitiria conferir maior resolubilidade, integralidade 

e qualidade das ações proporcionando solução para os graves problemas de 

financiamento através da promoção do uso mais racional dos recursos disponíveis 

para evitar fraudes. Na reforma há três estratégias: 

1) Descentralização, com maior clareza na definição das atribuições e no 
poder de decisão das diferentes esferas de governo; 2) montagem de um 
Sistema de Atendimento de Saúde em nível municipal, estadual e nacional, 
constituído de dois subsistemas: Subsistema de Entrada e Controle e 
Subsistema de Referência Ambulatorial e Hospitalar; o primeiro sistema 
será dotado de resolubilidade para os problemas mais comuns de saúde, 
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 Foram publicados 17 Cadernos referentes ao PDRE/MARE entre 1997/98 (BRASIL, 1997a). 
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 Privatização enquanto um processo de transformar uma empresa estatal em privada. Publicização, para transformar uma 
organização estatal em uma organização de direito privado, mas pública não-estatal; e, a terceirização como o processo de 
transferir para o setor privado serviços auxiliares ou de apoio (PEREIRA, 1997, p.19). 
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integralidade das ações básicas de saúde [...], continuidade do cuidado de 
saúde dos indivíduos e das famílias, evitando a fragmentação e a 
superposição das ações básicas, [...]; [...] e, do encaminhamento para os 
níveis maiores de complexidade e de especialização; [...] a rede 
ambulatorial especializada e os hospitais constituem o segundo subsistema 
[...]. 3) montagem de um sistema de informações em saúde [...], com 
capacidade de controlar despesas [...], avaliar a qualidade e medir 
resultados alcançados (BRASIL, 1998a, p.10-11). 

O documento (p.23) destaca as “ideias-força” do novo sistema de saúde:  

1) tetos físicos e financeiros de gastos em saúde (AIHs) distribuídos aos 
municípios, através dos estados, de acordo com a população residente; 2) 
responsabilização compartilhada da União, dos estados e dos municípios 
pela saúde; 3) municipalização do controle dos hospitais, [...]; 4) prioridade 
na capacitação das prefeituras para desenvolver seus sistemas básicos de 
atendimento básico, que serão a porta de entrada para os hospitais e 
ambulatórios especializados; 5) entrega do Cartão Municipal de Saúde para 
cada cidadão; 6) transformação dos hospitais estatais em organizações 
públicas não-estatais [...]; 7) reafirmação da prioridade para a medicina 
sanitária e preventiva (BRASIL, 1998a, p.23). 

A proposta do Governo para a saúde prioriza aspectos relacionados ao 

financiamento, e não toca em questões relacionadas aos trabalhadores em saúde, 

que se inserem na proposta mais ampla do PDRE e especificamente no Caderno de 

nº. 11. 

Para Behring (2008), a auto-intitulada “reforma” do Estado, de FHC, é 

considerada, na verdade, uma contra-reforma. A proposta faz referência a um pacto 

de modernização, que se daria pela liberalização comercial, pelas privatizações, um 

programa de estabilização monetária (Plano Real); e, a reforma da administração 

pública, ou seja, a reforma gerencial do Estado.  

A privatização é o elemento central da contra-reforma. Pois, a proposta indica 

a transferência, para o setor privado, de atividades que podem ser controladas pelo 

mercado e a descentralização para o setor público não-estatal, de serviços que não 

envolvem o exercício do poder do Estado, mas que devem ser subsidiadas por ele, 

como: saúde, educação, cultura e pesquisa científica. Esse processo caracterizado 

como publicização atinge diretamente as políticas sociais. O Estado reduz a 

prestação direta de serviços, mantendo-se como provedor e regulador (BEHRING, 

2008).  

Cabe destacar, ainda em 1996, a realização da 10ª CNS, devido não só a 

menção à necessidade da atenção integral à saúde da população atendida pelo 
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PSF, que estava no início de sua implantação; mas, pela discussão ampla e incisiva 

sobre a política de RH para a saúde. Entre outros aspectos, recomenda: 

O Ministério da Saúde deve elaborar, no prazo de 90 (noventa) dias a partir 
da divulgação deste Relatório, com ampla negociação com os interessados 
e suas entidades representativas e com a discussão e aprovação pelo 
Conselho Nacional de Saúde, uma Norma Operacional Básica de Recursos 
Humanos com princípios que regulem a ação e a relação das esferas de 
governo com relação aos trabalhadores no âmbito do SUS e que inclua uma 
“agenda de prioridades” para implantação desta Política (BRASIL, 1996; 
p.54). 

Seguindo essa recomendação, fora do prazo proposto, foi elaborada, em 

1998, a 1ª versão da Norma Operacional Básica - RH (NOB-RH/SUS)84, considerada 

um documento relevante quanto à política de RH em saúde, que foi divulgada pelo 

Conselho Nacional de Saúde. O eixo central foi a discussão sobre a centralidade do 

trabalho, do trabalhador, a valorização profissional e a regulamentação das relações 

de trabalho em saúde.  

Segundo Machado (2008; p.277), em decorrência dos preceitos neoliberais se 

adotou a política da antipolítica de RH que imperou nesse período e os resultados 

obtidos pela NOB-RH foram insignificantes, devido à priorização da privatização 

através das terceirizações de serviços, da flexibilização das relações de trabalho e 

do laissez-faire na abertura de novos cursos na área de saúde.  

No âmbito da atenção à saúde, o Ministério da Saúde, através da Portaria de 

nº. 1886/97 reconhece oficialmente o PACS e o PSF, como “importante estratégia” 

para o aprimoramento e consolidação do SUS, a partir da reorientação da 

assistência ambulatorial e domiciliar. E, resolve aprovar as normas e diretrizes do 

PACS e do PSF, com vistas a regulamentar a implantação e operacionalização dos 

programas. Com a expansão do PSF o PACS foi reduzindo a sua cobertura, sem 

necessariamente reduzir a população atendida, já que os ACS, gradativamente, 

passam a ser incorporados às equipes de saúde da família, e conseqüentemente a 

população por eles atendida. Desde então, o Programa de Saúde da Família passa 

a ser considerado e denominado Estratégia de Saúde da Família – ESF.  
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 A 2ª versão é publicada em 2000. Mas, após uma ampla discussão, no mesmo ano, sai uma 3ª versão sob a denominação 
de “Princípios e Diretrizes para uma Norma Operacional Básica de Recursos Humanos para o SUS”, após a realização da 11ª 
CNS, onde foram acrescentados três anexos: legislação vigente sobre a gestão pública do trabalho, opiniões sobre a 
viabilidade de implementação na NOB/RH e a contribuição de especialistas para a NOB/RH. Essa versão foi revista e 
atualizada em 2003, após a 12ª CNS. 
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Sobre a transformação do PSF em ESF, Mendes (1996) - antes da publicação 

dessa Portaria -, por considerar o PSF como estratégia de reformulação do sistema 

de saúde, fez a seguinte exposição: 

Isso não significa descartar, na singularidade brasileira, a expressão 
“Programa de Saúde da Família” porque uma estratégia transformadora 
precisa ser comunicada. E, incontestavelmente, a sigla PSF pegou e 
constitui boa marca política para a saúde da família. O importante, aqui, é 
falar de um Programa de Saúde da Família sabendo que não é um 
programa, mas, sim, uma estratégia (MENDES, 1996, p.273). 

É oportuno destacar que, até hoje, se utiliza institucionalmente e em 

publicações oficiais e em inúmeros estudos referentes à temática, a denominação de 

Programa de Saúde da Família - PSF. 

Entretanto, segundo Ribeiro et al. (2004), há controvérsias quanto a se 

constituir num programa ou numa estratégia, considerando que a sua 

implantação/implementação abriga uma dicotomia: de um lado reafirma a condição 

de programa composto de objetivos, metas, etapas definidas, ou seja, o modus 

operandi é estabelecido e normatizado; por outro lado, a qualificação enquanto 

estratégia norteadora, baseada nos princípios e diretrizes do SUS, aponta para a 

reorientação do modelo de atenção, a partir da atenção básica, com capacidade de 

produzir  impactos no sistema de saúde. 

A Portaria nº. 1.886/1997 traz as disposições operacionais do PACS, propõe 

as atribuições do ACS e do Enfermeiro instrutor/supervisor e, define que um ACS 

será responsável pelo acompanhamento de, no máximo, 150 famílias ou 750 

pessoas. Além das normas e diretrizes do PSF, estabelece as responsabilidades 

estaduais e municipais, e define que cada equipe será responsável pelo 

acompanhamento de 1000 famílias ou 4500 pessoas. Entretanto, não faz referências 

às atribuições dos profissionais do PSF. O que significa que esses profissionais 

continuariam atuando com base nos procedimentos do SIA/SUS, que prioriza a 

quantidade de ações produzidas, conforme estabelecido na Portaria nº. 692/94.  

Em decorrência da velocidade de expansão, em todo o território nacional, da 

ESF, e reconhecendo a necessidade de readequar a orientação aos gestores 

municipais quanto à sua organização, bem como, de facilitar o acompanhamento da 

situação de gestão dos municípios, de acordo com a NOB/1996; foi criado, através 

da Portaria nº. 3.925/98, “O Manual para a Organização da Atenção Básica no SUS”, 
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no qual o MS estabelece o conceito de Atenção Básica em Saúde, definido como um 

conjunto de ações, de caráter individual e coletivo, sendo o primeiro nível de atenção 

do sistema de saúde; e, assume que, dentre as estratégias existentes no SUS de 

reorientação de modelo de atenção à saúde, a Estratégia de Saúde da Família é 

considerada a estratégia prioritária da saúde.   

O manual redefine as responsabilidades dos municípios na gestão da atenção 

básica e na atenção às pessoas, dividida em duas orientações: a primeira determina 

as ações dirigidas a toda a população (com responsabilidades, ações e objetivos); e, 

a segunda, as ações dirigidas a grupos específicos da população. Não há 

referências diretas, quanto às atribuições da equipe, nem de cada profissional.  

A novidade mais significativa estava na forma de gestão e não propriamente 

no modelo de atenção. Entrava em cena, com mais evidência, a flexibilidade na 

contratação de pessoal para a ESF, tendo a gerência privada como alternativa. 

Várias experiências foram implantadas nos municípios, onde organizações não-

governamentais (ONGs), organizações da sociedade civil de interesse público 

(Oscips), entre outras modalidades de organizações, passaram a receber recursos 

financeiros do sistema público para gerenciar as equipes de saúde da família.  

Quanto à definição operacional de ABS, o MS vem utilizando a definição 

sistematizada por Starfield (2002)85, que se baseia em quatro atributos considerados 

essenciais,  para os serviços de APS: 1) Acesso de primeiro contato do indivíduo 

com o sistema de saúde; 2) Longitudinalidade: existência de uma fonte regular de 

atenção, com sua utilização ao longo do tempo; 3) Integralidade: ações que o 

serviço de saúde deve oferecer para que os usuários recebam atenção integral, do 

ponto de vista do processo saúde-doença. Inclusive os encaminhamentos para 

outros serviços de outros níveis de complexidade do sistema de saúde; 4) 

Coordenação da atenção: continuidade no atendimento prestado pelo mesmo 

profissional, além do reconhecimento de problemas abordados em outros serviços e 

a integração desse cuidado no cuidado global do paciente.  

Ademais, Starfield (2002) apresenta três características, atributos derivados, 

que qualificam as ações dos serviços de APS:1) Atenção à saúde centrada na 

família (orientação familiar): na avaliação das necessidades individuais, deve-se 
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 A publicação de Starfield em 1992, cujo título é “Primary Care: Concept, Evaluation, and Policy”, foi publicado 
originalmente em 1998, em inglês por: Oxford University Press , inc, New York, USA. E, em 2001, em espanhol, por 
MASSON, S. A., Fundacó Jordi Gol i Guarina, Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Em 2002, foi editado em 
português, pela UNESCO e pelo Ministério da Saúde com o Titulo: Atenção Primária: equilíbrio entre necessidades de saúde, 
serviços e tecnologia (STARFIELD, 2002). 
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considerar o contexto familiar e seu potencial de cuidado; 2) Orientação comunitária: 

reconhecimento por parte do serviço de saúde das necessidades em saúde da 

comunidade, com o planejamento e a avaliação; 3) Competência cultural: adaptação 

da equipe e dos profissionais de saúde às características culturais da população.  

A ABS no Brasil, em 199886, apresenta dois mecanismos operacionais 

específicos instituídos pelo MS, para o monitoramento e avaliação: o Pacto de 

Indicadores da ABS e o Sistema de Informação de Atenção Básica (SIAB). O Pacto 

foi criado com o Manual para Organização da Atenção Básica no SUS e adotado 

nacionalmente a partir de 1999; o processo de pactuação tem sofrido alterações 

anuais. O SIAB, por sua vez, foi criado pelo DATASUS, aprimorando e aprofundando 

pontos importantes do Sistema de Informação do Programa de Agentes Comunitário 

de Saúde (SIPACS), se baseia no cadastro populacional e segmentos territoriais 

delimitados e permite o acompanhamento das famílias, as ações dos ACSs e das 

equipes de saúde da família.  

O SIAB é um sistema complexo e apresenta algumas limitações, que não 

inviabilizam a sua utilização, mas impedem a operacionalização de algumas 

atividades, já que a sua menor agregação é em nível de microárea e não identifica 

famílias e indivíduos em situação de risco ou que apresentem algum agravo à 

saúde; isso impede a sua utilização para avaliação de casos individuais. Assim, 

remete à equipe de saúde da família o acompanhamento personalizado e a busca 

ativa de casos. Contudo, o SIAB tem passado por reformulações sistemáticas na 

tentativa de torná-lo mais efetivo.  

Para Merhy (2007) há pelo menos três posicionamentos em torno da 

organização da rede básica, no país, que disputam a forma como foi concebida 

enquanto um modelo de atenção em saúde, com diferentes implicações para o 

sistema de saúde. Que são apresentados, de forma resumida:  

O primeiro, entendido como as posições mais conservadoras da ABS, não diz 

muito sobre a organização da atenção, e defende a lógica de mercado para a 

organização dos serviços de saúde, onde o eixo norteador é o setor privado. A 

intervenção do Estado só se justifica para os grupos populacionais que estão de fora 

do sistema de saúde, por não terem “capacidade social” de se integrarem à 

sociedade de mercado. Oferece como regra um ‘pacote básico’ padronizado de 
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 Ainda em 1998, foi realizada a I Mostra Nacional de Produção em Saúde da Família. A II Mostra foi realizada em 2004 e a III 
em 2008. 
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ações de saúde, para os excluídos ou mais necessitados, ofertado pelo Estado. O 

ponto central seria a privatização do sistema, priorizando a especialização médica e 

a intensa absorção de insumos e equipamentos, ordenados pela lógica da ordem 

capitalista.  

O segundo englobaria as posições reformadoras, com pelo menos duas 

orientações: uma que preconizou a constituição de uma rede básica, mantendo a 

dicotomia entre a assistência médica e a saúde pública, bem como, entre o campo 

tecnológico e o assistencial; e outra que, admitia a rede básica como ‘porta de 

entrada’ no sistema de saúde. Esse processo teria como base o Modelo da História 

Natural da Doença87, que preconizava uma nova orientação para a prática médico-

odontológica, dentro da perspectiva da promoção e da proteção da saúde e, 

secundariamente, a recuperação através da medicina individualizada. O modelo se 

prende à progressiva especialização da prática médica, gerando aumentos dos 

custos dos métodos de apoio ao diagnóstico e à terapêutica que consequentemente 

gera uma redução de recursos para oferta desses serviços à população. 

As posições reformadoras têm uma visão sobre a delimitação do campo de 

atuação da atenção básica e sobre o perfil do trabalho e do trabalhador coletivo que 

a conduziria. Internacionalmente, seguiria as recomendações de Alma Ata, inclusive 

na tentativa de superação da dicotomia das ações de saúde (médicas x sanitárias). 

Seria uma variante ‘tecnológica’ que reduz a saúde e a doença a uma questão de 

organização racional (custo/eficácia), e em nome da unificação das ações de saúde 

realiza uma redução medicalizante da saúde, dentro de uma perspectiva própria da 

medicina tecnológica sob uma ótica epidemiológica.  

O terceiro compreende a posição tida como transformadora, e parte da 

necessidade de buscar outro padrão das políticas sociais que se traduza numa 

modificação mais radical da relação Estado/classes, quanto ao controle efetivo que a 

sociedade civil tivesse sobre o Estado. Na saúde teria como objetivos: a saúde como 

um direito e dever do estado; acesso a bens sociais para melhoria da qualidade de 

vida e do nível de saúde; acesso universal e igualitário. Modificaria as bases 

financeiras situando no campo da seguridade social e não do seguro; e, a 
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 O Modelo da História Natural da Doença, também conhecido como Modelo de Leavell e Clark, foi divulgado no final da 
década de 1950. Apesar de ser um modelo muito criticado, devido as suas limitações, ainda é amplamente difundido como 
referencial teórico à produção da epidemiologia. Em português foi publicado com seguinte referência, citada por alguns 
autores: LEAVELL, H. R. e CLARK, E. G. Medicina preventiva. São Paulo, McGraw-Hill do Brasil, 1976. Não conseguimos 
acesso a publicação original. 
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participação social se daria através de suas entidades representativas, junto ao 

Estado, na gestão da saúde.  

Essa posição teve sua expressão mais evidente a partir da 8ª CNS, a ABS 

além de ser a porta de entrada do sistema, seria o lugar essencial na realização da 

integralidade das ações e serviços. Há pelo menos dois caminhos básicos: um mais 

tecnocrático e outro mais político. No primeiro, o saber clínico e o epidemiológico, 

positivos e bem estruturados, são equacionados quando da realização de ações nos 

níveis individual e coletivo; além de contar com um eficiente e eficaz sistema de 

retaguarda. No segundo, o político onde a gestão estratégica dos estabelecimentos 

teria como eixo central de mudança a transformação no processo de trabalho.  

Sobre essa perspectiva, no nosso ponto de vista, a terceira posição seria a 

mais adequada. Contudo, na prática, partes da primeira quanto ao “acesso aos mais 

pobres”, mas não tendo como regra um “pacote básico padronizado”; e da segunda 

no que se refere “a delimitação do campo de atuação da atenção, do perfil do 

trabalho e do trabalhador coletivo na sua condução; caracterizam melhor a ESF, no 

país, atualmente. 

Em síntese, Merhy (2007) aponta que é possível entender que: 

1. A proposta de uma rede básica, como elemento mais estratégico esteja 

respondendo a um longo processo social, que expressa as reordenações, na 

sociedade capitalista brasileira, da relação entre Estado e as classes sociais, através 

das políticas sociais e da saúde; 

2. A linha de ações legitimadoras do poder político capitalista, através da 

ampliação das políticas sociais, a exemplo do aumento da cobertura dos serviços de 

saúde, encontrou na ABS uma forma de concretização; 

 3. As questões tecnológicas e assistenciais devem ser entendidas no 

contexto das políticas sociais, nas relações Estado/classes com a possibilidade de 

superações; 

4. A constituição das políticas de saúde passa pela formação de espaços 

políticos específicos, nos quais forças e interesses políticos se fazem presentes e se 

vinculam na configuração tecnológica e assistencial que se efetivam nos processos 

cotidianos de cada serviço de saúde; 

5. No campo da saúde pública, em vários contextos, constitui-se uma arena 

política onde técnicos e corporações pensaram e formularam políticas para o setor.  
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6. As mudanças dos padrões ocorrem com as mudanças na composição das 

arenas políticas, através da penetração de ‘sujeitos políticos novos’ que se 

posicionam além dos interesses capitalistas, que necessariamente não são apenas 

os técnicos do setor; mas, também grupos técnicos organizados, como o movimento 

sanitário, que podem delimitar alterações no âmbito da política de saúde. 

Por tudo isso, entendemos que o grande problema para a construção de 
uma rede básica, nesse novo modelo, é em grande parte a radicalidade 
democrática e a politização dos grupos sociais, que atuam nos espaços de 
gestão dos processos de trabalho e dos estabelecimentos de saúde, 
exigindo que os interesses privados dos diferentes grupos sejam postos no 
e pelos coletivos publicizados, em um intenso e dinâmico processo de 
publicização dos espaços da gestão organizacional e do trabalho (MERHY, 
2007, p.228). 

Voltando ao campo dos RH em saúde, em 1999, a OPAS propôs para alguns 

países, entre eles o Brasil88, a constituição de observatórios de RH em saúde, com 

objetivo de contribuir para a produção e a difusão de conhecimentos nesse campo, 

através de uma cooperação técnica. A estratégia desses observatórios busca apoiar 

a elaboração de informações sobre RH, que possam servir de base à formulação de 

políticas baseadas no reconhecimento das características específicas dos RH em 

saúde, tais como: extensa força de trabalho, majoritariamente feminina, setor público 

como o mais importante empregador, elevados gastos com pessoal, dinâmica 

tecnológica com repercussões na organização do trabalho, relações trabalhistas 

complexas, enfraquecimento na formulação de políticas; diferenças entre os 

objetivos das instituições de formação de RH e os serviços de saúde (BRASIL, 

2003c).  

A década de 1990 é caracterizada pela efetiva adoção dos preceitos do 

neoliberalismo, que através dos seus efeitos deletérios inverteu toda a lógica 

desenvolvida pela Reforma Sanitária que preconizava que os trabalhadores em 

saúde eram peças-chave para a consolidação do SUS.   

Machado (2008) caracteriza na década de 90, a ocorrência de algumas 

mudanças positivas para o trabalho em saúde, como: a elevação do grau de 

escolaridade no quantitativo de profissionais de níveis superior e técnico; a rápida 

modificação da bipolaridade ‘médicos/auxiliares’, que somava mais de 80% da força 
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 A adesão do Brasil se deu mediante a publicação de uma Portaria Ministerial Nº 26 de 22/09/1999. A primeira publicação da 
Rede Observatório de RH em Saúde no Brasil ocorreu em 2003, pela Fiocruz. 
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de trabalho em saúde; a ampliação do trabalho em saúde por meio de equipes 

multiprofissionais e multidisciplinares; a feminilização crescente compondo mais de 

70% da força de trabalho em saúde; e, a saúde como setor de produção e prestação 

de serviços de relevância pública, se constituindo no maior empregador público, 

sendo o setor privado responsável por cerca de 40% dos empregos.  

Entretanto, mesmo com as políticas do governo estimulando a redução da 

contratação de profissionais de saúde em grandes centros urbanos, a carência 

desses profissionais nos municípios de pequeno porte se constitui num grande 

problema nacional, levando alguns municípios a contratações compartilhadas (um 

mesmo profissional tem dois vínculos em um município ou atua em dois ou mais 

municípios vizinhos).  Associado a essa questão o mercado de trabalho em saúde se 

caracteriza pela diversificação da mão-de-obra; diferentes jornadas de trabalho (para 

o mesmo profissional, para a mesma categoria e entre outras categorias); a 

precarização e a flexibilização do trabalho através de vários ‘artifícios empregatícios’ 

(grifo nosso), gerando insegurança na prestação dos serviços; além, da adoção de 

uma política nacional de liberação da abertura de novas instituições de ensino 

superior em saúde (MACHADO, 2008).  

Segundo Machado (2008), a década de 1990 é considerada “uma década 

perdida para os recursos humanos em saúde”; pois, entre outras questões permitiu 

que os trabalhadores: 

a) não tivessem perspectiva alguma de carreira profissional; b) a renovação 
e a expansão de novos profissionais não se dessem de forma correlata em 
termos constitucionais, e sim por meio da precarização do trabalho, criando, 
assim um exército de trabalhadores sem direitos sociais e trabalhistas, aos 
moldes do início do século XX; c) a expansão das equipes com a entrada de 
novas ocupações se desse de forma anárquica, sem regulamentação e 
pouco comprometida com os preceitos do SUS; d) a expansão de novos 
cursos de saúde ocorresse sem critérios coerentes de qualificação do 
trabalho no SUS. O saldo político é uma enorme dívida social com os 
trabalhadores (MACHADO, 2008, p.274;277).  

O projeto neoliberal vigente no país, na década de 90, na sua lista sumária de 

há um vasto elenco de “reformas” do Estado, onde se destaca a reforma nos 

sistemas de proteção social com cortes na previdência social, nos fundos de 

aposentadorias e pensões, nos programas assistenciais e nos serviços públicos de 

saúde. A seguridade social emerge como dos principais conjuntos à privatização, 
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devido a sua ampla capacidade de produzir acumulação de capital na área 

financeira e na ampliação do mercado de capitais (SALVADOR, 2010, p.28). 

 

2.2.4. O século XXI: A Política Nacional de Atenção Básica em Saúde - A ESF 

como base da reestruturação do sistema nacional de saúde  

 

O país inicia o século XXI, mergulhado em inúmeros desafios e obstáculos a 

serem enfrentados na reestruturação do modelo de atenção à saúde. Entendendo o 

SUS como um processo dinâmico e em permanente construção, muito do que foi 

exposto desde a sua criação, com uma diversidade de propostas de mudanças 

discutidas e aprovadas por diferentes atores sociais, se encontram no campo das 

(im)possibilidades. É fato que as soluções têm sido buscadas, mas, ‘sempre’ na 

dependência da ordem econômica mundial.  

No contexto histórico-institucional, herdado do século XX sob efeito da 

conjuntura política neoliberal que imperava no país, foi realizada em 2000 a 11ª 

CNS. No Relatório Final, enfatiza que a atenção básica, mesmo sendo ampliada, era 

pouco resolutiva. O PACS e o PSF poderiam se tornar um engodo, em se mantendo 

como modelo de atenção de pobre para pobre, que segundo a orientação do 

governo solucionaria a maioria dos problemas de saúde.  

Com o objetivo de readequar a assistência à saúde às necessidades reais da 

população, e de assegurar a referência e contrarreferência entre os três níveis de 

complexidade é editada pelo MS, em 2001, a Norma Operacional de Assistência à 

Saúde (NOAS-SUS/0189), que “concebe a atenção básica como parte imprescindível 

de um conjunto de ações necessárias para o atendimento dos problemas de saúde 

da população, indissociável dos demais níveis de complexidade da atenção à saúde 

e indutora da reorganização do Sistema, [...]”, (BRASIL, 2001c, p. 129).                                 

Na NOAS consta que, é através da ampliação das responsabilidades dos 

municípios na garantia do acesso aos serviços de atenção básica, juntamente com a 

regionalização e a organização funcional do sistema de saúde; que ocorrerá um 

avanço no processo de implantação do SUS. Para essa operacionalização, foram 

apresentados mecanismos como a Programação Pactuada Integrada (PPI) - 

instrumento de formalização dos pactos intergestores -, e o Plano Diretor de 
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 A NOAS foi revisada em 2002. 
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Regionalização de Investimentos (PDI), que apontaria a necessidade de instalação 

de serviços, ampliação da estrutura física e a inserção de RH.  

Na prática, as propostas da NOAS foram pouco significativas, ou seja, não 

demonstraram resultados significativos na reorientação do modelo de atenção, que 

continuou apresentando um grande abismo na integração entre os diferentes níveis 

de complexidade do sistema, observado, principalmente, na ineficácia do sistema de 

referência e contrarreferência que persiste, até hoje.  

Sob a justificativa de impulsionar a ABS no país, através da ampliação da 

cobertura populacional, foi criado por Decreto Presidencial de Nº. 3745/2001 o 

Programa de Interiorização do Trabalho em Saúde (PITS) o objetivo era alocar 

profissionais de nível superior (médicos e enfermeiros), em municípios de pequeno 

porte (população abaixo de 20 mil habitantes) com baixo Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH). O documento enfatizava que haveria a concessão de incentivos aos 

profissionais que compusesses o programa. As devidas regulamentações seriam de 

competência do MS (BRASIL, 2001). O PITS não foi concretizado conforme previsto, 

principalmente pela falta de profissionais. 

Em 200190, houve a inserção da Saúde Bucal na ABS com os respectivos 

incentivos financeiros por modalidades e especificidades, cada Equipe de Saúde 

Bucal (ESB), obrigatoriamente, deveria se vincular a uma ou duas equipes de saúde 

da família. 

A ESF continuou em expansão no país, se estendendo para as regiões Sul e 

Sudeste; e, proporcionando um incremento significativo no volume de empregos em 

saúde, sem precedentes, principalmente na esfera municipal, que inverteu 

definitivamente a lógica da empregabilidade em saúde, no país, que antes se 

concentrava substancialmente na instância federal. Uma característica na 

implantação da SF, até então, estava relacionada ao elevado número de municípios 

de pequeno e de médio porte que aderiam ao processo; e ao número reduzido de 

municípios de grande porte (com população acima de 100 mil habitantes), com 

diferenciais na amplitude de adesão, por estados ou regiões.  

Essa peculiaridade, em relação ao grau de implantação da ESF, gerou um 

“Acordo de Empréstimo entre o BIRD-BM e o Brasil, celebrado em 26/09/2002”, para 

financiar uma iniciativa do MS, denominado de “Projeto de Expansão e 

                                                 
90

 Também em 2001, o MS realizou uma Avaliação Normativa do Programa de Saúde da Família no Brasil. 
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Consolidação de Saúde da Família – PROESF”, com vigência prevista para sete 

anos a partir de 2003 (BIRD, 2002, p.1).  

O projeto, cujo valor do financiamento internacional e da contrapartida do 

governo brasileiro91 foi de US$ 275 bilhões de dólares, priorizou três eixos de 

intervenção: o primeiro, a expansão da ESF para municípios com população acima 

de 100 mil habitantes. Entre as justificativas constam: a elevada concentração 

populacional dos municípios, que apresentam maiores desigualdades sociais e 

econômicas; e, as dificuldades de acesso da população aos serviços, mesmo 

reconhecendo a maior disponibilidade de oferta de serviços de saúde de média e de 

alta complexidade. O segundo trata da adoção de metodologias de 

acompanhamento e avaliação da ABS e da ESF, como fundamental para a análise 

crítica da realidade; e o terceiro, se relaciona ao desenvolvimento de RH, com a 

capacitação dos profissionais envolvidos na ESF.  

O PROESF foi iniciado no final do governo FHC. Mas, só foi operacionalizado 

efetivamente, no governo seguinte, quando através da Portaria nº. 1.100 de 07/2003 

houve uma Convocatória Pública aos municípios de grande porte, para 

apresentarem seus projetos de expansão da ESF, no âmbito do PROESF; e a partir 

da definição de critérios de elegibilidade pré-estabelecidos, seriam avaliados e 

contemplados ou não com o Projeto. Cabe uma referencia ao município do Recife 

que foi um dos primeiros contemplados pelo projeto.  

Ainda no final do governo FHC, ocorreu o Seminário Internacional de 

Recursos Humanos em Saúde, em Brasília, sob a organização conjunta do MS, 

OMS e OPAS. O evento ratifica a estratégia de ABS enquanto eixo de transformação 

do sistema de saúde e traz à tona uma série de problemas para o campo dos RH no 

Brasil, apresentando cinco temas para debate: os paradigmas da atenção a saúde e 

a formação de Rh; os processos de reforma setorial e seus impactos sobre RH; 

estratégias e desafios para a interiorização do trabalho em saúde; pressupostos 

para a formação de políticas de Rh em saúde; e, trabalho, ética e necessidades 

sociais em saúde (BRASIL, 2002b).  

Um dos painéis apresentados no seminário aponta que, na conjuntura atual, o 

SUS tem o desafio contínuo de garantir com qualidade ações e serviços de saúde à 

população, orientado por três movimentos: reordenamento das funções gerenciais 
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 Para essa contrapartida federal eram válidos os recursos transferidos mensalmente aos municípios através do PAB (fixo e 
variável). 
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de regulação e de prestação de serviços (capacidade institucional); 

descentralização/regionalização (capacidade gerencial e novas demandas técnico-

assistenciais); e, o reordenamento do modelo assistencial (novas competências 

profissionais e novas formas de vinculação) dada à dimensão de PSF, cuja 

organização do trabalho apresenta características como: serviço em tempo integral, 

exigindo novas competências que permitam mais dedicação e responsabilização 

com a população; incorporação do ACS como um novo ator da equipe de saúde que 

entre outros aspectos aprofunda o vinculo com a comunidade; salários diferenciados 

para os trabalhadores e mais compromisso com o trabalho; trabalho em equipe 

promovendo a desfragmentação do trabalho; e a responsabilidade por uma 

população adstrita, de um território definido (SEIXAS, 2002b).  

Todas as competências exigem discussões para a criação de capacidade 

institucional, dentro de uma política de RH em saúde que responda a essas 

demandas, já que há uma dificuldade efetiva, que não se dá pela omissão da saúde, 

mas efetivamente pelo conjunto de externalidades relacionadas, que atuam no 

campo de RH:  

No sistema de preparação o mandato de regulamentar grande parte do 
processo de formação e capacitação de pessoal é por excelência do 
Ministério da Educação que define normas e diretrizes dos processos de 
formação. [...] o processo de regulamentação das relações de trabalho, 
inclusive as negociações entre prestadores e financiadores é definido 
externamente pelas leis trabalhistas, pelo Ministério do Trabalho e o 
Ministério Público do Trabalho. [...] o subsistema da regulação profissional 
em toda a sua regulamentação instituída por meio de leis que estabelecem 
os campos autorizados do exercício profissional, seu acompanhamento, 
fiscalização, [...], é realizado pelos Conselhos Profissionais, os quais 
passam a disputar entre si os campos específicos de prática. Finalmente, 
dada a dimensão e a diversidade das ações que ora se desenvolvem no 
sistema de saúde, cada secretaria do MS, cada setor/programa das 
secretarias estaduais e das municipais [...] contam com um subsetor [...] 
para lidar com pessoal, gerando por vezes dispersão e pulverização de 
recursos em detrimento de ações mais estratégicas e articuladas (SEIXAS, 
2002b, p.105). 

O campo de intervenção exclusiva de RH em saúde ocorre no sentido da 

organização e gerenciamento dos processos de trabalho, que são condicionados 

pelo conjunto de paradigmas, interesses e forças sociais que ordenam a política de 

saúde, no país. Esse ordenamento dos processos de trabalho é intensamente 

orientado pelo processo de formação dos profissionais de saúde, pelas 
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possibilidades de vinculação definidas através de regras e pela regulamentação de 

quem pode ou não pode realizar ações e atividades na saúde (SEIXAS, 2002b). 

Em 2003, ocorre a posse do Presidente Lula (2003-2006), um marco histórico 

para o Brasil, regado por um sentimento coletivo de “esperança” de se viver em um 

país menos desigual. Havia a expectativa de que a participação popular no governo 

deixaria de ser mera formalidade, para tornar-se uma ação política concreta. Sob 

essa perspectiva, o MS propôs, no início da gestão, a antecipação da realização da 

12ª Conferência Nacional de Saúde (programada para 2004), cujo resultado serviria 

de base a Política Nacional de Saúde a ser desenvolvida pelo governo. A 

Conferência foi realizada em dezembro de 2003.  

Antes da realização da 12ª CNS, sob a alegação da necessidade de revisar 

os aspectos conceituais do PSF para melhorar as ações estratégicas e operacionais, 

o Ministério da Saúde realiza em Brasília, em maio de 2003, uma reunião de 

trabalho com a participação da OPAS; sobre a: “Discussão sobre o marco referencial 

e conceitual da Atenção Básica e Saúde da Família no Brasil”, com os seguintes 

pontos: os princípios da Atenção Básica de integralidade, qualidade, eqüidade e 

participação social; a avaliação92
, a formação e os fatores de permanência de RH; 

fronteiras de atuação e resolubilidade; e, o Programa Saúde da Família (PSF) como 

estratégia para mudança do modelo de atenção (CHAGAS; SECLEN, 2003). 

Nessa reunião, foram abordados os principais tópicos sobre APS no contexto 

internacional, com destaque ao conceito de APS desde a formulação em Alma Ata. 

Com a ressalva de que no Brasil, o PSF foi proposto e “está sendo construído 

conceitual e teoricamente por dentro do fazer. Não está concluído. É uma estratégia 

de avanço em cima dos nós críticos, o que gera confiabilidade e adesão” (CHAGAS; 

SECLEN, 2003, p.7). 

 E, enfatiza que: 

[...] A APS tem que ser um sistema organizado, com: 1. Conhecimento de 
base (história médica da comunidade); 2. Objetivos claros, com definição da 
cobertura (até onde atuar)/quais são os compromissos dia-a-dia, não se 
pode treinar para tudo; 3. Sistema com estrutura definida – logística de 
como se fazem as coisas – definir gestão e treinamento da equipe. [...]. A 
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Através da Portaria MS nº 676/2003 foi instituída a Comissão de Avaliação da Atenção Básica que após desencadear várias 
discussões sobre a temática, propôs a Política de Monitoramento e Avaliação da Atenção Básica, cuja operacionalização foi 
apresentada (graficamente) na forma de Modelo Lógico com seis componentes principais: monitoramento e avaliação; 
desenvolvimento da capacidade avaliativa; articulação sistemática das ações; cooperação técnica e articulação 
interinstitucional; indução e gestão de estudos e pesquisas; e, produção de informação e comunicação. A partir daí, foram 
implementadas inúmeras atividades relacionadas com a avaliação da ABS junto aos estados e municípios (BRASIL, 2003b). 

http://portal.saude.gov.br/portal/saude/cidadao/area.cfm?id_area=1128
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forma como os profissionais são contratados impedem que haja a formação 
de uma equipe e infra-estrutura permanentes, com características 
sustentáveis e estáveis. [...]. O conflito entre PSF x rede básica tradicional 
[...] e serviços resolutivos foram apontados (CHAGAS; SECLEN, 2003, p.8). 

A reunião aborda que um dos principais desafios do PSF se relaciona aos 

RH, nos quais se investe muito, mas se avalia pouco. 

A preocupação volta-se para a qualificação e resolubilidade para que as 
ações possam ser mais exitosas. Deve-se contextualizar o que o 
profissional deseja ao integrar o PSF para que ocorra sua fixação. Este é 
um problema que sempre existiu e agora se torna mais visível através do 
PSF. [...]. A missão do nível federal nesse assunto é algo a ser discutido. A 
questão de RH é fundamental e tem que ser tratada de forma especial, [...]. 
A institucionalização da avaliação pelo MS, como uma ação pró-ativa do 
nível federal nos outros níveis é algo a ser desenvolvido. Considerou-se 
necessário reforçar esforços e iniciativas para que os profissionais de saúde 
permanecessem nas ESF através de maior valorização e incentivo, não só 
financeiro. [...]. A equipe tem a função de intersetorialidade, [...] o que 
implica em encontrar um ponto de equilíbrio entre sua responsabilidade e a 
do gestor de saúde (CHAGAS; SECLEN, 2003, p.7). 

Ainda em 2003, foi criada a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação 

na Saúde (SGTES)93, enquanto espaço destinado à formulação de políticas 

orientadoras da gestão, formação, qualificação e regulação dos trabalhadores em 

saúde. Portanto, reforça a importância do trabalho e a educação em saúde no 

processo de consolidação do SUS, como uma questão estratégica. A questão do 

trabalho em saúde deixa de ser tratada no nível de uma Coordenação, de um 

escalão inferior, para ganhar um espaço de relevância no MS e conseqüentemente 

no cenário nacional (BRASIL, 2011a). 

Com a criação da SGTES e conforme recomendações e proposições da 10ª e 

da 11ª CNS, o Conselho Nacional de Saúde através da Resolução nº. 330 de 

4/11/2003 resolve: aplicar “Os Princípios e Diretrizes para a Norma Operacional 

Básica de Recursos Humanos para o SUS (NOB/RH-SUS)” como uma Política 

Nacional de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde (PNGTES) (BRASIL, 

2005b).  
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 Algumas das principais ações da SGTES: Política de Educação Permanente em Saúde (EPS), Programa Nacional de 
Telessaúde aplicada à ABS, Programa de Formação de Profissionais de Nível Médio para a saúde (PROFAPS), Programa 
Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde (Pró-Saúde), Programa de Educação pelo Trabalho em Saúde 
(PET-Saúde), Residência Multiprofissional em Saúde, Universidade Aberta do SUS (UNASUS), Programa Nacional de 
Desprecarização do trabalho no SUS (DesprecarizaSUS), Diretrizes Nacionais para Carreira, Cargos e Salários nos SUS 
(PCCS-SUS); Negociação do trabalho no SUS; Qualificação da Gestão do Trabalho e da Educação no SUS (PROGESUS); 
Regulação do Trabalho em Saúde; Rede de Observatórios de RH em Saúde (ROREHS), entre outros (BRASIL, 2011a). 
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Em 2004, com base nos resultados da 12ª CNS houve a elaboração do 

primeiro Plano Nacional de Saúde (PNS), após a criação do SUS, enquanto 

instrumento de referência à atuação das três esferas de gestão do SUS. A Portaria 

Nº. 2607/04 aprova o “Plano Nacional de Saúde – Um Pacto pela Saúde no Brasil”. 

Sobre análise situacional em relação às linhas de atenção à saúde, quanto à 

atenção básica, há no Plano a seguinte constatação: 

No Brasil, historicamente, a atenção básica ocupou um segundo plano, com 
o desenvolvimento de um modelo de atenção à saúde centrado no hospital, 
nas especialidades médicas e na utilização de alta tecnologia. Esse modelo 
revelou-se caro e pouco eficaz [...]. Por isso, a consolidação do SUS exige 
não apenas a ampliação do acesso aos serviços de saúde, mas uma 
reestruturação da prática assistencial focada na organização de serviços 
básicos de qualidade e eficientes, capazes de solucionar 80% dos 
problemas de saúde. [...] Assim, o objetivo é efetivar a atenção básica como 
espaço prioritário de organização do SUS [...], (BRASIL, 2005a, p. 23;45). 

Especificamente, quanto ao trabalho em saúde, o PNS propõe como 

objetivos:  

1) Garantir a participação dos trabalhadores de saúde do SUS na gestão 
dos serviços, assegurando a sua valorização profissional, fortalecendo a 
democracia nas relações de trabalho e promovendo a regulação das 
profissões, para a efetivação da atuação solidária, humanizada e de 
qualidade, implementando uma política nacional para os trabalhadores do 
SUS [...]. 2. Implementar uma política de educação permanente para o SUS, 
em conjunto com o Ministério da Educação, os demais entes federados e 
instituições formadoras (BRASIL, 2005a, p. 89-90). 

No PNS se destaca que: para efetivação da atenção básica seria essencial o 

fortalecimento da gestão descentralizada, o monitoramento e a avaliação da 

atenção. Com base nessa diretriz foi lançada pelo MS, em 2006, a proposta de 

Avaliação para Melhoria da Qualidade da Estratégia Saúde da Família (AMQ). O 

processo poderia ser realizado em qualquer município, através da livre adesão, não 

havendo quaisquer incentivos (premiações) ou punições quanto aos resultados.  

Outro desdobramento do PNS ocorreu através da Portaria nº. 399 de 

22/02/2006, que dispõe sobre a criação do “Pacto pela Saúde” e apresenta como 

proposta central, a realização de uma reforma institucional e a defesa do SUS como 

política de Estado. O Pacto apresenta três dimensões: Pacto pela Vida, Pacto em 
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defesa do SUS e Pacto de Gestão. O Pacto pela Vida apresenta entre as 

prioridades, o fortalecimento da atenção básica94 (BRASIL, 2006a). 

Na dimensão do Pacto de Gestão, se destaca nas diretrizes para a gestão do 

trabalho no SUS, que: “A política de recursos humanos para o SUS é um eixo 

estruturante e deve buscar a valorização dos trabalhadores da saúde, o tratamento 

dos conflitos, a humanização das relações de trabalho” (BRASIL, 2006a, p.37). 

A ABS, devido às inúmeras peculiaridades na sua implantação e 

implementação, nos diferentes contextos e conjunturas, tem apresentado um intenso 

processo de reorganização operacional; respaldado, ao longo da sua trajetória, por 

uma vasta publicação de instrumentos institucionais nacionais e internacionais95. 

Nos documentos nacionais (portarias, normas, etc.), os conteúdos se apresentavam 

cada vez mais desagregados e de difícil compreensão por parte dos gestores, 

profissionais e usuários do SUS (os dois últimos, muitas vezes não têm acesso a tais 

publicações).  

Diante desses fatos, dentre outros, que dificultavam o desenvolvimento ou a 

operacionalização da ABS no país, ocorreu um movimento que agregou atores 

políticos de municípios e estados, bem como, membros da academia, profissionais 

de saúde, trabalhadores do SUS, usuários e entidades representativas do SUS, 

cujas discussões resultaram na mudança de status da ABS, que se transformou em 

Política Nacional, através da publicação, pelo Ministério da Saúde, da Portaria nº. 

648/2006, que dispõe fundamentalmente sobre a Política Nacional de Atenção 

Básica (PNAB)96. A Política considera que:  

A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no 
âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da 
saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e 
a manutenção da saúde. É desenvolvida por meio do exercício de práticas 
gerenciais e sanitárias democráticas e participativas, sob forma de trabalho 
em equipe, dirigidas a populações de territórios bem delimitados, pelas 
quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade 
existente no território em que vivem essas populações. Utiliza tecnologias 
de elevada complexidade e baixa densidade, que devem resolver os 
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 A aprovação da Relação de Indicadores da Atenção Básica, a serem pactuados entre municípios, estados e Ministério da 
Saúde, foi publicada através da Portaria Nº 493/GM de 10 de março de 2006. 
95

 Em 2005, foi publicada pela OMS/OPAS a “Declaração de Montevidéu”; que reafirma os princípios fundamentais da 
Declaração de Alma-Ata e apresenta novas orientações para APS. Propõe um plano de ação, no qual inclui: o fortalecimento 
dos RH, através do aperfeiçoamento e capacitação; com práticas de contratação e fixação que devem levar em conta, a 
motivação, ascensão, estabilidade no trabalho, etc.; sendo fundamental que se reconheça o vínculo de cada profissional e os 
trabalhadores formais e informais, bem como, as vantagens do trabalho em equipe (OPAS, 2007a, p.25-6). 
96

A Portaria 648 de 28/03/2006 revogou 28 Portarias, do período de 1997 a 2005, que representavam uma fragmentação 
normativa sobre a ABS que comprometia a compreensão do tema em todas as instâncias do SUS. A Portaria foi revista em 
2007. 
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problemas de saúde de maior freqüência e relevância em seu território. É o 
contato preferencial dos usuários com os sistemas de saúde. Orienta-se 
pelos princípios da universalidade, da acessibilidade e da coordenação do 
cuidado, do vínculo e continuidade, da integralidade, da responsabilização, 
da humanização, da equidade e da participação social (BRASIL, 2007a, 
p.12). 

A PNAB incorpora os princípios e diretrizes do Pacto pela Saúde e reforça a 

ESF como estratégia de mudança do modelo de atenção, sendo composta por três 

capítulos: o Capítulo I – Da Atenção Básica (princípios gerais; responsabilidades de 

cada esfera de governo; infra-estrutura e recursos necessários; cadastramentos das 

unidades; processo de trabalho das equipes; atribuições dos profissionais das 

equipes de atenção básica e do processo de educação permanente); o Capítulo II – 

Das especificidades da Estratégia de Saúde da Família; e, o Capítulo III – Do 

financiamento da Atenção Básica97. Há três anexos, que se referem às atribuições 

das equipes de saúde da família, de saúde bucal e de ACS; aos quadros para 

projetos de implantação; e, à solicitação de complementação de repasse retroativo 

de incentivos financeiros (BRASIL, 2007a).  

A ABS apresenta como fundamentos:  

I.O acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e 
resolutivos, caracterizados como porta de entrada preferencial do sistema 
de saúde com território adscrito [...] em consonância com o princípio da 
equidade; II. a integralidade [...], com trabalho de forma interdisciplinar e em 
equipe [...]; III. O vínculo e a responsabilização entre as equipes e a 
população garantindo a continuidade das ações de saúde e a 
longitudinalidade do cuidado; IV. A valorização dos profissionais de saúde 
por meio do estímulo e do acompanhamento de sua formação e 
qualificação; V. Avaliação e acompanhamento sistemático dos resultados 
[...]; e, VI. A participação popular e o controle social (BRASIL, 2007a, p.13). 

No que se refere ao processo de trabalho das equipes de atenção básica, a 

PNAB apresenta como características:  

A definição do território de atuação das UBS; a programação e 
implementação das atividades [...]; o desenvolvimento de ações educativas 
que possam interferir no processo saúde-doença da população e ampliar o 
controle social [...]; o desenvolvimento de ações focalizadas sobre grupos 
de risco e fatores de risco [...]; a assistência básica integral e contínua, 
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 A normatização da PNAB é complementada pela publicação, em 2006, das Portarias 649, 650 e 822 que tratam 
respectivamente, sobre a definição de valores de financiamento, com vistas à estruturação de UBS; de valores de 
financiamento do PAB fixo e variável; e, da alteração de critérios para a definição de modalidades das equipes de saúde da 
família. 
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organizada à população adscrita [...]; a implementação das diretrizes da 
Política Nacional de Humanização, incluindo o acolhimento; a realização de 
primeiro atendimento às urgências médicas e odontológicas; a participação 
das equipes no planejamento e na avaliação das ações; o desenvolvimento 
de ações intersetoriais; e, o apoio a estratégias de fortalecimento da gestão 
local e do controle social (BRASIL, 2007a, p.18-9). 

Além das características das equipes de ABS, há as características das 

equipes de saúde da família, especificamente, que não serão destacadas, que na 

verdade são as mesmas da ABS, porém, descritas de forma mais operacional e 

detalhada. 

Cabe uma discussão sobre o primeiro fundamento da ABS - O acesso 

universal e contínuo a serviços de saúde -, já a ESF não se traduz, até o momento, 

numa intervenção universalizada, ou de acesso universal. 

Sobre essa questão, é importante destacar que há interpretações 

diversificadas e polêmicas em torno da dicotomia focalização – universalização do 

acesso da ESF, apresentadas por estudiosos, pesquisadores e outros atores de 

diferentes áreas. 

Na realidade, cabe ressaltar que a implantação da ESF requer e impõe 

critérios de seletividade, embora não deixe tão explícitos; deverá priorizar as 

populações que apresentem indicadores que as caracterizem como de maior 

pobreza ou extrema miséria, o que determina a orientação de focalização enquanto 

princípio da ESF, na prática; que inclusive é uma orientação defendida por 

organismos multilaterais de financiamento, a exemplo do Banco Mundial, para as 

políticas sociais, especificamente a da saúde.  

Essa cobertura para todos e não para tudo, esse “universalismo” na saúde, 

Mota (2007) aponta para uma realidade baseada em dois mecanismos: “o do acesso 

a serviços privados como parte dos benefícios ocupacionais oferecidos pelos 

empregadores e o da expansão de planos de saúde populares, com oferta precária 

e restrita a serviços ambulatoriais de baixo custo operacional” (p.132). Isso pode se 

constituir numa “força expansiva” cuja tendência tornará mais distante a 

possibilidade da universalização do acesso ao SUS. 

É oportuno ressaltar, não sob a perspectiva de uma dicotomia focalização – 

universalização, mas sim sob uma antinomia, ou oposição recíproca entre 

focalização e universalização.  Nessa perspectiva, cabe destacar a defesa de 

Pereira (2007) da universalização das políticas sociais, onde afirma que:  
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O princípio da universalidade é o que melhor contempla e exige a relação 
entre políticas públicas e os direitos sociais, sem descartar naturalmente os 
direitos individuais (civis e políticos). Uma razão histórica fundamental para 
a adoção desse princípio foi o objetivo democrático de não discriminar 
cidadãos no seu acesso a bens e serviços que, por serem públicos, são 
indivisíveis e devem estar à disposição de todos. Não discriminar, na 
perspectiva desse princípio, significa não estabelecer critérios desiguais de 
elegibilidade, que humilhem, envergonhem, estigmatizem e rebaixem o 
status de cidadania de quem precisa de proteção social pública. Significa 
também não encarar a política pública [...] como um fardo governamental ou 
um desperdício a ser cortado a todo custo. Além disso, outra justificação 
histórica importante para a adoção do princípio da universalidade decorreu 
da descoberta feita por várias forças sociais em pugna pela democracia, da 
ideia de prevenção nele contida (PEREIRA, 2007, p1-2). 

A autora considera que a operacionalização do princípio da universalidade é 

complexa em sociedades de classe, e aliada à prevalência da concepção da política 

social como receita técnica de governo – ou compensação dos “(des)serviços 

sociais” prestados pelo sistema público – favoreceu a sobreposição do princípio da 

seletividade, que permite a interpretação de que o governo deve priorizar as 

necessidades socais e não a rentabilidade econômica privada. Assim, a seletividade 

passou a ser denominada como focalização e defendida, com enfoque mais eficiente 

e racional de alocação de recursos escassos, pelos organismos multilaterais. 

A focalização afigura-se, assim, como um princípio antagônico ao da 
universalização - ao contrário da seletividade, que poderá manter relações 
dinâmicas com este - não só no plano operacional, mas também teórico e 
ideológico. Trata-se, a focalização, de uma tradução dos vocábulos ingleses 
targeting ou target-oriented, oriundos dos Estados Unidos e adotados pelos 
governos conservadores europeus [...], que concebem a pobreza como um 
fenômeno absoluto, e não relativo, com todas as implicações políticas que 
tal concepção acarreta, dentre as quais ressaltam: a restrição do papel do 
Estado na proteção social; o apelo à generosidade dos ricos e afortunados 
para ajudarem os mais pobres; a ênfase na família e no mercado, como 
principais agentes de provisão de bem-estar; a proclamação da 
desigualdade social como um fato natural. E mais: significa desviar a 
atenção pública da satisfação das necessidades sociais - dado o seu 
caráter complexo e multideterminado - para a adoção de soluções técnicas 
focalizadas, tidas como inovadoras, neutras e facilmente controláveis 
(PEREIRA, 2007, p.2-3). 

Enfatiza que:  

Há mais riscos de fracassos e irracionalidades nas políticas sociais 
focalizadas do que nas universais, porque as primeiras estão dissociadas do 
objetivo de extensão da cidadania aos mais pobres; transformam problemas 
estruturais em faltas morais que estigmatizam profundamente os seus 
portadores; c) valem-se da ausência de poder de pressão social das 
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camadas mais pobres da população para oferecer-lhes benefícios e 
serviços de pior qualidade; desqualificam as políticas sociais como meios 
que são de ampliação da cidadania; funcionam como armadilha da pobreza 
porque não liberam os pobres da situação de privação; e aumentam a 
pobreza porque, ao deixarem no desamparo grupos sociais não focalizados, 
contribuem para o gradativo empobrecimento destes (PEREIRA, 2007, p.3-
4). 

A autora conclui que o desafio das políticas sociais reside em “criar uma infra-

estrutura de serviços universais (saúde, educação, emprego, por exemplo) para 

servir de base fecunda ao desenvolvimento de políticas sociais particulares, que não 

estigmatizem os seus destinatários e não rebaixem o seu status de cidadania” (p.4). 

Retomando a discussão, na PNAB, no anexo I, ficam determinadas as 

atribuições globais dos profissionais das equipes de saúde da família, de saúde 

bucal e de ACS. Há atribuições comuns a todos os profissionais e atribuições 

específicas98 “mínimas” para cada categoria profissional. Assim, para cada 

profissional da equipe de saúde da família e da equipe de Saúde Bucal (ESB)99 que 

são ACSs, enfermeiro, médico, auxiliar e técnico de enfermagem, cirurgião dentista, 

THD e ACD100; há um elenco de atribuições específicas, com conteúdos detalhados.  

A proposição de atribuições para os profissionais, pela gestão do SUS, não é 

uma inovação trazida pela PNAB, esse aspecto vem caracterizando o PSF desde o 

seu nascedouro. Optamos por destacar, devido ao volume bastante extenso, apenas 

as atribuições comuns a todos os profissionais da ESF, inclusive porque as 

atribuições por categoria profissional, a exemplo dos enfermeiros, sofreram 

alterações em 2007; e, podem ser reformuladas ou acrescentadas, sempre que 

necessárias, pelos gestores.  

As atribuições comuns a todos os profissionais da ESF e do PACS são: 

I - participar do processo de territorialização [...] da área de atuação da 
equipe, [...]; II - realizar o cuidado em saúde da população adstrita, 
prioritariamente no âmbito da unidade de saúde, no domicílio e nos demais 
espaços comunitários (escolas, associações, entre outros), [...]; III - realizar 
ações de atenção integral [...]; IV - garantir a integralidade da atenção por 
meio da realização de ações de promoção da saúde, prevenção de agravos 
e curativas; e da garantia de atendimento da demanda espontânea, da 

                                                 
98

 As atribuições, específicas dos profissionais da ABS, deverão seguir a normatização do município, de acordo com as 
prioridades definidas pela respectiva gestão e as prioridades nacionais e estaduais pactuadas (BRASIL, 2007a, p.19). 
99

 Há duas modalidades de ESB para o estabelecimento da forma de financiamento: ESB Modalidade I: composta por no 
mínimo um dentista e um ACD; e, ESB Modalidade II: composta por no mínimo um dentista, um ACD e um THD (BRASIL, 
2007a). 
100

 Em 2008 foi regulamentado, através da Lei Ordinária 11.889/2008, o exercício das profissões de Técnico em Saúde Bucal 
(TSB) até então denominada Técnico de Higiene Dental (THD) e de Auxiliar de Saúde Bucal (ASB) respectivamente Auxiliar de 
Consultório Dentário (ACD) (BRASIL; 2008d, p.2). 
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realização das ações programáticas e de vigilância à saúde; V - realizar 
busca ativa e notificação de doenças e agravos [...]; VI - realizar a escuta 
qualificada das necessidades dos usuários [...], proporcionando atendimento 
humanizado e viabilizando o estabelecimento do vínculo; VII - 
responsabilizar-se pela população adstrita, mantendo a coordenação do 
cuidado [...]; VIII - participar das atividades de planejamento e avaliação das 
ações da equipe [...]; IX - promover a mobilização e a participação da 
comunidade, [...]; X - identificar parceiros e recursos na comunidade que 
possam potencializar ações intersetoriais [...]; XI - garantir a qualidade do 
registro das atividades nos sistemas nacionais de informação [...]; XII - 
participar das atividades de educação permanente; e, XIII - realizar outras 
ações e atividades [...], de acordo com as prioridades locais (BRASIL, 
2007a, p.44-5). 

Sem entrar no mérito de analisar o conteúdo de cada atribuição; mas, 

compreendendo a complexidade das mesmas, cabe, o reconhecimento de que as 

proposições quanto às atribuições comuns ao conjunto dos profissionais e às 

específicas para cada categoria profissional repercutem, certamente, no processo, 

nas condições e nas relações de trabalho. Essas repercussões são, em parte, 

decorrentes de inúmeros desafios/tensionamento determinados pela organização do 

trabalho na ESF, que abrange vários aspectos, que derivam tanto do que está 

instituído pela PNAB, quanto do que está relacionado às práticas desenvolvidas e o 

nível de inserção de um e de outro, na realidade da ESF.  

Portanto, desde o nascedouro, enquanto PSF, a ESF foi constituída por uma 

equipe multiprofissional. A PNAB reafirma que cada equipe multiprofissional da ESF 

é formada por médico, enfermeiro, auxiliar ou técnico de enfermagem e de no 

máximo 12 ACS - equipe mínima - e mais, cirurgião dentista, auxiliar de consultório 

dentário ou técnico de higiene dental, a equipe ampliada.  

Outros profissionais, como o psicólogo, o assistente social, o educador físico, 

o nutricionista, entre outros, poderiam ser incorporados à equipe ou através de 

serviços de apoio compostos por especialistas, a partir das necessidades da 

população e das realidades locais.  

Há dois grandes eixos que norteiam as especificidades da ESF, pela PNAB: o 

primeiro relacionado à sua estruturação e ao seu funcionamento; e, o segundo 

quanto à organização do trabalho na ESF. Nesse conjunto, estão inseridas inúmeras 

dimensões (políticas, econômicas, sociais, culturais, etc.), que se articulam e são 

interdependentes. Mas, que assumem características próprias, quando relacionadas 

a cada um dos eixos, que apresentam diferentes referências, múltiplos critérios; 
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enfim, apresentam diversas racionalidades que se desenvolvem no âmbito de 

atividades e de aspectos bastante diversificados.     

No primeiro, quanto à estruturação e ao funcionamento da ESF; são 

apresentadas as responsabilidades de cada esfera de governo; enfatizando, que 

cabe aos municípios e ao Distrito Federal a responsabilidade pelo cumprimento dos 

princípios da AB, a sua organização e a execução das ações; com a descrição de 

itens relacionados à infra-estrutura; os recursos necessários à implantação; e, a 

forma de financiamento.  

No segundo, relacionado à organização do trabalho, são definidas dentre as 

competências municipais: a seleção, contratação e remuneração dos profissionais 

que compõem as equipes da saúde da família, de acordo com a legislação vigente; 

a responsabilidade pelo cumprimento do horário integral, de todos os profissionais 

da equipe, cuja carga horária é de 40 horas semanais. Apresenta recomendações 

quanto ao processo de capacitação e educação permanente; bem como, as 

características do processo de trabalho (já destacadas nas características do 

processo de trabalho da ABS). 

A PNAB estabelece quanto à implantação das equipes de saúde da família, 

que cada equipe seja responsável por, no máximo 4000 habitantes, com 3000 

habitantes em média, com isso reduz o parâmetro anterior que era de até 4500 

habitantes por equipe (a variável ‘número de habitantes’ substitui a de número de 

famílias atendidas). Quanto ao ACS, deve ser responsável por, no máximo 750 

pessoas. E, ainda que as equipes devem se utilizar de tecnologias de elevada 

complexidade e baixa densidade, como forma de resolver os problemas de saúde de 

maior freqüência em seu território.  

As tecnologias empregadas na ABS são de elevada complexidade e baixa 

densidade, porque se utilizam, por um lado, recursos de baixo custo quanto aos 

equipamentos de apoio ao diagnóstico e a terapêutica; por outro, incorporam 

instrumentos tecnológicos advindos das Ciências Sociais e Humanas no 

entendimento do processo saúde-doença, no âmbito individual e coletivo (MENDES, 

1996). 

Outra vertente de discussão que vem ocorrendo na saúde, no nível 

internacional simultaneamente a de APS, é da Promoção da Saúde, desde 1986 

(Carta de Ottawa). Portanto, sem desconsiderar o acúmulo teórico-conceitual 

específico e a relevância das discussões sobre a temática, convém destacar, de 
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forma sucinta, que se trata de um dos principais eixos da ABS, cujo lócus 

privilegiado, no país, para a sua operacionalização é a ESF; mas por conta da sua 

articulação transversal, foi instituída a Política Nacional de Promoção da Saúde 

(PNPS), através da Portaria 687/2006.  

Entende-se, portanto, que a promoção da saúde é uma estratégia de 
articulação transversal na qual se confere visibilidade aos fatores que 
colocam a saúde da população em risco e às diferenças entre 
necessidades, territórios e culturas presentes no nosso país, visando à 
criação de mecanismos que reduzam as situações de vulnerabilidade, 
defendam radicalmente a eqüidade e incorporem a participação e o controle 
sociais na gestão das políticas públicas (BRASIL, 2006c, p.15-16).  

As duas políticas – a PNAB e a PNPS – deverão se entrelaçar no campo das 

práticas de saúde desenvolvidas pelas equipes de SF, visando responder às 

necessidades de saúde da população e seus determinantes; e, orientar a 

organização dos serviços de saúde na ABS e nos demais níveis de complexidade do 

sistema, com vista à intersetorialidade.  

Em fevereiro de 2006, pouco antes da publicação da Portaria 648/2006, foi 

promulgada a Emenda Constitucional de Nº 51 de 14/02/2006101 que permite aos 

gestores municipais do SUS a admissão de ACSs e de Agentes de combate as 

endemias através de seleção pública. Enfatiza que uma lei federal disporá sobre a 

regulamentação das atividades dos respectivos agentes. No caso dos profissionais 

que já desempenharem essas atividades na forma da lei, ficarão dispensados de se 

submeter ao processo seletivo público desde que tenham sido contratados 

anteriormente, através de um processo de seleção pública (BRASIL, 2006b). 

Em março de 2006, ocorreu a III Conferência Nacional de Gestão do Trabalho 

e Educação na Saúde (CNGTES) - Trabalhadores de Saúde e a Saúde de Todos: 

práticas de trabalho, gestão, formação e participação; dando seqüência a I e a II 

CNRH.  

A assimilação do conceito de Gestão do Trabalho em substituição ao de RH é 

considerada um avanço na estruturação da Política Nacional de Gestão do Trabalho, 

devido à desvinculação do termo Recursos Humanos da ciência da administração 

“sendo (re)significado a partir de sua definição clássica, oriunda da ciência da 
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 Em outubro de 2006 é revogada a Lei de Nº 10.507 de 11/07/2002 pela Lei de Nº 11.350 de 05/10/2006, publicada no DOU 
de 06/10/2006; que dispõe sobre a criação da profissão de Agente Comunitário de Saúde cujo exercício se daria 
exclusivamente no âmbito do SUS. A referida lei regulamenta a Emenda Constitucional de Nº 51 de 14/02/2006. 
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administração, estando subordinado à ótica de quem exerce alguma função de 

gerência ou de planejamento (gerência de capacidade de pessoas, assim como dos 

recursos materiais e financeiros, com vistas a uma utilização mais racional e 

eficiente). Absorve o conceito de força de trabalho da economia política com o uso 

descritivo e analítico dos fenômenos do mercado de trabalho – 

emprego/desemprego, renda assalariamento – e configura-se na gestão do trabalho 

e da sociologia do trabalho, em um mix que envolve o trabalho, o trabalhador como 

ser social e a sociedade (PIERANTONI C. R. et al. 2004, p.54). 

A III CNGTES teve como referência a NOB/RH/SUS; pautada em quatro eixos 

temáticos: Gestão Democrática e Participativa no Trabalho em Saúde; Gestão 

Democrática e Participativa na Educação em Saúde; Negociação na Gestão do 

Trabalho e da Educação na Saúde: Valorização, Humanização e Saúde do 

Trabalhador; e, Controle Social na Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde 

(BRASIL, 2006). 

Por outro lado, enquanto estratégia nacional de desenvolvimento para o país, 

em janeiro de 2007, o Governo Federal instituiu o Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC), com o objetivo de estimular o investimento privado e ampliar os 

investimentos públicos em infra-estrutura. Para o governo, trata-se de um conjunto 

articulado de medidas econômicas que estimulam os setores produtivos e leva 

benefícios sociais para todo o país. Para o PAC, a saúde se constitui numa das 

áreas mais dinâmicas do mundo, e no Brasil, o direito à saúde se associa a uma 

nova aposta para o crescimento econômico e da equidade, traduzida em duas 

dimensões que se inserem numa nova proposta para o desenvolvimento do país.  É 

parte da política social e do sistema de proteção social e fonte de geração de 

riqueza para o país (BRASIL, 2007b). 

Como um dos componentes do PAC, foi lançado o PAC - Saúde (Governo 

Federal/Ministério da Saúde), sob a denominação de Programa Mais Saúde: direito 

de todos 2008-2011102. 

A saúde contribui tanto para os direitos de cidadania quanto para a geração 
de investimentos, inovações, renda, emprego e receitas para o Estado. Em 
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 O Programa, ora apresentado à sociedade brasileira, contempla 73 medidas e 165 metas num total de R$ 89,1 bilhões, 
estando R$ 65,1 bilhões garantidos no Plano Plurianual (PPA) e R$ 24 bilhões destinados à expansão das ações. Esse 
conjunto de iniciativas permite consolidar a percepção estratégica de que a Saúde constitui uma frente de expansão que 
vincula o desenvolvimento econômico ao social. Insere-se, portanto, na perspectiva aberta pelo Governo do Presidente Lula, 
ao lançar uma estratégia nacional de desenvolvimento sinalizada pela formulação e pela apresentação do Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC) à sociedade brasileira (BRASIL, 2007b, p.7). 
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termos econômicos, a cadeia produtiva da saúde, englobando as atividades 
industriais e os serviços, representa entre 7% e 8% do PIB, [...] e constitui 
uma fonte importante de receitas tributárias. Emprega diretamente, com 
trabalhos qualificados formais, cerca de 10% dos postos de trabalho e é a 
área em que os investimentos públicos com pesquisa e desenvolvimento 
são os mais expressivos do País. Em termos de empregos diretos e 
indiretos, [...], o conjunto dessas atividades representa cerca de 9,0 milhões 
de trabalhadores inseridos, predominantemente, em atividades intensivas 
em conhecimento. [...] há um descompasso entre a orientação para a 
conformação de um sistema universal, [...] e o processo concreto de 
consolidação do SUS. Entre as grandes lacunas para que a saúde se 
constitua num dos pilares da estratégia nacional de desenvolvimento, cabe 
destacar: a reduzida articulação da saúde com as demais políticas públicas 
[...]; a presença de uma significativa iniqüidade de acesso [...]; a oferta de 
bens e serviços permanece fortemente desigual na sua distribuição 
territorial [...]; o descompasso entre a evolução da assistência e a base 
produtiva e de inovação em saúde [...]; O movimento de descentralização 
[...], embora forte e de alta relevância, ocorre de modo fragmentado, 
perdendo-se uma visão regionalizada do país [...]; o predomínio de um 
modelo burocratizado de gestão [...]; o subfinanciamento do SUS [...]; a 
precarização do trabalho e o baixo investimento na qualificação de recursos 
humanos, constituindo uma deficiência expressiva que compromete o 
desempenho do sistema (BRASIL, 2007b, p.6-7). 

O Mais Saúde propõe algumas medidas que são estruturadas em sete eixos 

que convergem para a universalização do sistema de saúde, que são: 1) da 

Promoção da Saúde; 2) da Atenção à Saúde que engloba os três níveis de 

complexidade do sistema. 3) do complexo industrial e de inovação em saúde; 4) da 

força de trabalho em saúde (que será detalhado mais adiante); 5) de inovação de 

gestão; 6) da participação e controle social; e, 7) de cooperação entre os países, 

inserindo a saúde na política exterior brasileira. 

Em síntese, a estratégia adotada neste programa articula o aprofundamento 
da Reforma Sanitária brasileira com um novo padrão de desenvolvimento 
comprometido com o crescimento, o bem-estar e a eqüidade. A melhoria 
das condições de saúde do cidadão brasileiro constitui o grande objetivo 
estratégico. O conjunto de medidas e ações concretas volta-se para a 
melhoria da qualidade de vida da população, contribuindo para que o SUS 
seja definitivamente percebido como um patrimônio da sociedade brasileira 
(BRASIL, 2007b, p.8).  

No que se refere à ABS especificamente, inserida no eixo dois da atenção à 

saúde, a proposta é qualificar e ampliar a rede mediante a garantia, de forma 

compartilhada entre as três instâncias gestoras do SUS, da expansão e da 

sustentabilidade financeira para a ESF, cobrindo a população usuária do SUS de 
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forma integrada aos demais projetos sociais do governo. Apresenta uma medida que 

objetiva: 

Implantar em Territórios Integrados de Atenção à Saúde (TEIAS) unidades 
de apoio e referência para a Atenção Básica, ampliando a abrangência e a 
resolutividade das ações das Equipes de Saúde da Família e conformando 
a Rede de Atenção com os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), 
Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), Centro de Especialidades 
Odontológicas - (CEOs), Unidades de Pronto Atendimento e Apoio ao 
Diagnóstico - (UPAs) (BRASIL, 2007b, p.26). 

O Mais Saúde, quanto aos RH103, assume um caráter estratégico, dadas as 

dificuldades da insuficiência de RH em determinadas áreas e regiões do país, que 

carecem de políticas sistemáticas de capacitação, de uma remuneração compatível, 

de estímulos à fixação de profissionais, de condições adequadas em termos de 

vínculos empregatícios dos profissionais de saúde do país. O eixo 04 do Programa 

trata da força de trabalho em saúde, cujas lacunas se constituem num dos maiores 

obstáculos para o desenvolvimento das ações de saúde.  

A diretriz principal do Mais Saúde é: “ampliar e qualificar a força de trabalho 

em saúde, caracterizando-a como um investimento essencial para a perspectiva de 

evolução do SUS” (BRASIL, 2007b, p.59). E, propõe medidas como:  

Prover acesso ao Telessaúde a todas às Equipes de Saúde da Família em 
localidades remotas e periferias urbanas [...]; estabelecer uma ação 
integrada com o Ministério da Defesa para suprir a deficiência de 
profissionais de saúde [...], em áreas pouco desenvolvidas do País [...]; 
qualificar e adequar à formação profissional em saúde com a colaboração 
de equipes de saúde da família selecionadas, utilizando ambientes 
comunitários [...], através da concessão de bolsas para que Equipes de 
Saúde da Família assumam papel destacado no ensino; promover a 
especialização dos profissionais de nível superior [...] por meio da 
Universidade Aberta de Educação Permanente em Saúde; Capacitar 
profissionais de nível médio em áreas técnicas estratégicas [...]; 
implementar Programa Nacional de Qualificação de Gestores e Gerentes do 
SUS; criar a Escola de Governo em Saúde no DF; recompor a força de 
trabalho da saúde na esfera federal pela criação de carreiras específicas 
para o Ministério da Saúde (BRASIL, 2007b, p.59). 

Em 2008, considerando a PNAB e a PNPS, além das diretrizes operacionais 

do Pacto pela Saúde nas suas dimensões dos Pactos pela vida e de Gestão, o MS 

publica a Portaria nº 154/2008, que dispõe sobre a criação dos Núcleos de Apoio à 
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 O termo Recursos Humanos continua sendo amplamente utilizado, mesmo após as recomendações da III CNGTES, em 
documentos institucionais em outras publicações sobre a temática, por diferentes autores. 
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Saúde da Família – NASF. O objetivo principal é ampliar a abrangência das ações e 

a operacionalização da ABS. Porém, não se constituindo porta de entrada para os 

usuários, mas um apoio às equipes de Saúde da Família.  

Esse papel de ‘apoio’ proposto para os NASF, não foi uma questão inédita na 

atenção básica. Campos (1992) apresenta em suas discussões sobre as unidades 

da rede básica104, que essas deveriam contar com outras equipes de apoio, 

opcionais, segundo um diagnóstico situacional. Seriam equipes de saúde mental, 

reabilitação, cirurgia ambulatorial e outras especialidades que se fizessem 

necessárias a uma dada população. Porque, sem as equipes de apoio, seria inviável 

a estratégia de desospitalização, ou seja, a capacidade da rede básica para 

esvaziar/reduzir a internação hospitalar e conseqüentemente a retirada progressiva 

dos hospitais da condição de principal porta de entrada do sistema.  

A proposta dos NASF é mais ampla e enfatiza a adoção de nove áreas 

estratégicas, tendo como diretriz principal a integralidade105: saúde da criança/do 

adolescente e do jovem; saúde mental; reabilitação/saúde integral da pessoa idosa; 

alimentação e nutrição; serviço social; saúde da mulher; assistência farmacêutica; 

atividade física e práticas corporais; práticas integrativas e complementares 

(BRASIL, 2010a, p.8). 

Os Núcleos são compostos por equipes de profissionais de diferentes áreas 

de conhecimento que atuarão em parceria e apoio às equipes de saúde da família. A 

responsabilização será compartilhada entre as equipes do SF e as dos NASF, na 

revisão das bases dos processos de referências e contrarreferências. A composição 

de cada Núcleo será definida pelos gestores municipais, seguindo critérios de 

prioridade das necessidades locais e da disponibilidade de profissionais das 

diferentes ocupações.  

A forma de organização e desenvolvimento do processo de trabalho dos 

NASF se baseia em algumas ferramentas já utilizadas no país, tais como: o Apoio 

Matricial cujo conceito remete a uma dimensão sinérgica com o conceito de 

educação permanente, sendo uma tecnologia de gestão que se complementa com o 

                                                 
104 Atualmente, essas unidades da rede básica de saúde são denominadas pela PNAB de Unidades Básicas Tradicionais de 
Saúde (Postos e Centros de Saúde). 
105

A integralidade pode ser compreendida em três sentidos: (a) a abordagem integral do indivíduo levando em consideração 
seu contexto social, familiar e cultural e com garantia de cuidado longitudinal; (b) as práticas de saúde organizadas a partir da 
integração das ações de promoção, prevenção, reabilitação e cura; além de (c) a organização do sistema de saúde de forma a 
garantir o acesso às redes de atenção, conforme as necessidades de sua população (BRASIL, 2010a, p.16). 
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processo de trabalho em Equipes de Referência106; a Pactuação do Apoio seja de 

apoio à gestão ou de apoio à atenção; a Clínica Ampliada, direcionada aos 

profissionais de saúde na sua prática de atenção clínica ao usuário, que significa 

ajustar os recortes teóricos de cada profissão às necessidades dos usuários; o 

Projeto Terapêutico Singular (PTS) que é um conjunto de condutas terapêuticas 

articuladas para um indivíduo ou um coletivo, indicado em situações mais 

complexas; e, o Projeto de Saúde no Território (PST) que se propõe ao 

desenvolvimento de uma estratégia das equipes de SF e dos NASF na produção de 

ações de saúde em um território, que articulem os serviços de saúde a outros 

serviços e políticas sociais (BRASIL, 2010a). 

O processo de trabalho dos NASF deverá ser focado nos territórios de sua 

responsabilidade, conjuntamente com as equipes de SF a eles vinculados com as 

seguintes prioridades: 

a)Atendimento compartilhado para uma intervenção interdisciplinar, [...]; b) 
Intervenções específicas do profissional do Nasf com os usuários e/ou 
famílias, com discussão e negociação a priori com os profissionais da 
equipe de saúde da família [...], de forma que o atendimento individualizado 
pelo Nasf se dê apenas em situações extremamente necessárias [...], 
mantendo contato com a equipe de SF, que não se descomprometeria com 
o caso [...]; c) Ações comuns nos territórios de sua responsabilidade, 
desenvolvidas de forma articulada com as equipes de SF. Do ponto de vista 
das responsabilidades individuais e coletivas dos profissionais do Nasf, [...] 
as metas a serem estipuladas [...] dependem da capacidade do profissional 
apoiador de articular e trabalhar em conjunto com as equipes de SF. Como 
as equipes do Nasf terão dois focos de responsabilidade, população e 
equipe, suas metas de trabalho deverão conter indicadores de resultado 
para a população, mas também indicadores de resultado da sua ação na 
equipe (BRASIL, 2010a, p.20-1).  

Os NASF estão sendo implantados de forma gradativa, com um processo 

inverso ao da ESF, ou seja, iniciando pelos municípios de maior porte, 

principalmente pela facilidade de captação e vinculação de profissionais de saúde de 

diferentes formações ou especialidades. Mas, evidentemente não resolverá as 

dificuldades relacionadas à referência e a contrarreferência, devido à insuficiência na 

oferta de serviços de média e de alta complexidade. 
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 Equipes de referência representam um tipo de arranjo que busca mudar o padrão dominante de responsabilidade nas 
organizações: em vez das pessoas se responsabilizarem por atividades e procedimentos (geralmente uma responsabilidade 
quantitativa), o que se busca é construir a responsabilidade de pessoas por pessoas (BRASIL, 2010a, p.11). 
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Em 2009 é instituído, no âmbito da PNAB, o Plano Nacional de Implantação 

de Unidades Básicas de Saúde para Equipes de Saúde da Família através da 

Portaria do MS de nº 2.226 de 18/09/2009. O Plano apresenta como objetivo no seu 

§ 1º: criar mecanismos que possibilitem o financiamento da construção de Unidades 

Básicas de Saúde como forma de prover infraestrutura adequada às Equipes de 

Saúde da Família - ESF para a melhoria do desempenho de suas ações e estimular 

a implantação de novas equipes (BRASIL, 2009). 

Assim, é inegável que a ABS se tornou uma prioridade reafirmada na agenda 

do governo nos últimos anos, enquanto compromisso do SUS, mas evidentemente 

sob a orientação das organizações multilaterais. 

Mas, talvez não seja uma prioridade com sustentabilidade. É uma prioridade 
em um discurso que encobre fragilidades, mas que pode servir de estratégia 
de enfrentamento de oposições e disputas. É também, no sentido de que 
mobiliza interesses que tanto mantêm a ABS na agenda de governo quanto 
consolida avanços de forma processual. [...] Esse processo afina-se com a 
‘circularidade’ da política, pois tira o MS do papel de principal formulador – 
financiador – executor - gestor da ABS e amplia a arena. Ademais, [...] o 
fato de a ABS ser executada e gerida por municípios e estados, mas com 
sustentação financeira do governo federal, pode ser um meio de desmonte 
dessa política, caso uma futura gestão ministerial recue da ESF. [...]. Por 
isso, a ABS deve ser mantida tanto como prioridade na agenda de governo 
quanto como institucionalidade nas políticas do SUS em toda a sua 
complexidade intergovernamental (BORGES; BAPTISTA, 2010, p.46-47). 

Há que se reconhecer que, apesar de todas as contradições inerentes à sua 

implementação, o SUS representa para os trabalhadores de saúde, usuários e 

gestores uma nova forma de pensar, estruturar, desenvolver e produzir serviços de 

saúde, não apenas por conta dos seus princípios e diretrizes; mas, de, mesmo 

sendo um sistema nacional, ter como lócus principal de operacionalização o 

município, ou seja, é um sistema com centralidade municipal para a execução de 

ações e atividades.  

A exemplo da ESF, todas as políticas, programas, etc., apresentam um 

exacerbado conteúdo prescritivo, através de mecanismos legais editados pela 

instância nacional – MS, tais como: normas, portarias, entre outros instrumentos que 

reduzem a capacidade do município em aplicar uma legislação que corresponda às 

necessidades ou a realidade local e consequentemente os submetem a sujeições 

desse aparato sob pena de não receberem recursos para tais e quais programas.  
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Segundo Machado (2008) há três movimentos importantes nesse processo de 

transformação de sistema de saúde:  

1. A expansão do setor saúde no âmbito público e privado. Em 1980 havia 

18.489 estabelecimentos de saúde passando para 65.343 em 2002, nesse ano 146 

municípios não tinham unidades de saúde. De 2002 a 2005 houve um aumento de 

17,8% do número de estabelecimentos de saúde, em atividade, no país, passando 

de 65.343 para 77.004, sendo no setor público o maior incremento dos 

estabelecimentos com internação, apesar de o setor privado ainda apresentar o 

maior número de unidades, mas com tendência decrescente; e, apenas seis dos 

5.564 municípios não possuíam estabelecimento de saúde. Os estabelecimentos de 

saúde sem internação representam aproximadamente 72% do total, sendo o setor 

público responsável por 74,6% das unidades sem internação, em 2005 (IBGE, 

2005). 

2. A redução da rede hospitalar com priorização da assistência ambulatorial. 

Embora, ainda se evidencie um aumento da demanda por internações e um déficit 

do número de leitos em diferentes especialidades. 

3. A expansão, sem precedentes, de empregos em saúde na esfera 

municipal, que inverteu a lógica da assistência no país, onde a esfera federal detinha 

o maior número. O município passou a ser o maior empregador do país. 

Na busca de um sistema de saúde baseado na ABS, se apresentam inúmeras 

propostas e discussões sobre o tema, algumas foram destacadas, mas sem a 

pretensão de esgotá-las; e, revelaram pontos fundamentais e estruturantes, 

mediando avanços e recuos, principalmente nas relações entre os trabalhadores de 

saúde e o governo.  

Nessa perspectiva, embora se reconheçam, por um lado, muitos aspectos 

positivos da ABS demonstrados através de indicadores de saúde (Ex. Redução da 

Taxa de Mortalidade Infantil (TMI), aumento da cobertura vacinal, etc.); por outro, se 

observam limitações e desafios. Portanto, serão abordadas questões que se 

visualizam e se processam na ABS, relacionadas ao trabalho e ao trabalhador em 

saúde, especificamente na ESF.  

Nesse sentido, há pelo menos duas características da ABS presentes na 

concepção teórica e desenvolvida na prática, que se expressam como orientação da 

organização do trabalho na ESF, no país. Trata-se da referência territorial com 

vínculo a uma dada população adstrita e do processo de trabalho estruturado a partir 
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de equipes multiprofissionais, que atuam em tempo integral, com jornada de 40 

horas semanais, remuneração diferenciada, proporcionalmente superior a do 

mercado, incorporação da participação da comunidade, entre outros elementos; que 

se apresentam como uma ‘nova’ forma de produção do trabalho em saúde.  

A referência territorial da ESF, se baseia na proposição da OPAS de um 

modelo de atenção à saúde que tenha como centro de referência o “território 

processo”, como sendo um território social, econômico, político, cultural e 

epidemiológico, em reconstrução permanente, onde se desencadeia o processo 

saúde-doença da população.  

Mendes (1994), sob essa proposição, orienta um processo de territorialização 

partindo de um distrito sanitário que corresponderia a uma região administrativa 

municipal, desagregando para uma área de abrangência de responsabilidade de 

uma unidade de saúde, definida por critérios de acessibilidade geográfica e 

demanda populacional, construída a participação da população; para uma microárea 

com perfil socioeconômico homogêneo da população na definição do grau de risco 

de doenças e aos agravos à saúde por critérios epidemiológicos que determinam as 

ações específicas em saúde a serem realizadas; e, o menor agregado é o domicílio 

para adstrição da clientela com suas prioridades. 

A referência territorial é importante e útil às estratégias de intervenção em 

saúde, mas por si só não responde à complexidade dos problemas de saúde, 

carecendo da agregação de conhecimentos de outras áreas. Contudo, a ESF tem a 

operacionalização do seu trabalho quase que totalmente circunscrita a um território, 

onde cada um conta com no máximo 4000 mil pessoas para cada equipe.  

A unidade básica de saúde apresenta: 

a possibilidade de menor aprisionamento de suas práticas a um processo de 
trabalho médico restrito, ou mesmo circunscrito no tempo e no evento, 
podendo abrir-se, portanto, às mais distintas alternativas de constituição de 
novos formatos de produção de ações de saúde. Isso se advertindo, porém, 
que a noção de rede básica não deve se confundir necessariamente com 
um espaço físico, pois pressupõe, sim, um espaço de trabalho em saúde 
(MERHY, 2007, p.199). 

Uma crítica à ESF se relacionada à centralidade de suas práticas 

assistenciais nos saberes médicos, reconhecendo que a mudança no modelo de 

atenção baseado na ABS só ocorrerá a partir da reorganização do processo de 
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trabalho com equipes multiprofissionais; e, fazendo um comparativo entre a ESF e o 

enigma da esfinge da mitologia grega, Franco e Merhy (2007) afirmam que o 

problema do modelo atual está no processo de trabalho; e, como esse não é 

decifrado,  

é engolido pela feroz dinâmica do trabalho médico-centrado, e por não 
organizar um saber crítico sobre a questão – até mesmo por concepções 
formadas ao longo do tempo por seus operadores, acaba operando 
centralmente na produção de procedimentos e não na produção do 
cuidado.[...] Interpretar a essência dos processos de trabalho em saúde é a 
condição para decifrar seus enigmas e impedir a ação destruidora da 
‘esfinge’, que diz respeito à dinâmica do capital posta no caso da saúde. 
Para ferir de morte tal dinâmica, é preciso uma ação que reorganize o 
trabalho do médico e dos outros profissionais, atuando em seus processos 
decisórios que ocorrem no ato mesmo da produção da saúde (FRANCO; 
MERHY, 2007, p.115). 

Acrescenta que diversos estudos sobre a temática dão conta de que a 

mudança de processo de trabalho médico-centrado para outro desenvolvido em 

equipe multiprofissional, centrado na produção de serviços, por si só não garante 

uma nova lógica na organização do trabalho. Seria necessário mudar os sujeitos que 

se colocam como protagonistas do modelo, bem como, com a construção de novos 

saberes e práticas materializadas em ‘tecnologias de trabalho’ na produção de 

saúde. Essas tecnologias seriam um conjunto de conhecimentos e ações aplicado à 

produção de algo.  

Buscar na arena da produção de serviços de saúde os lugares onde se 
matriciam o conhecimento e a forma de potencializá-los para a assistência à 
saúde são fundamentais. Isso só será possível, se for permitido, por 
conquista ou por política institucional, que cada trabalhador utilize o máximo 
de sua potência para resolver efetivamente os problemas dos usuários. O 
‘trabalho vivo em ato’ é o que ocorre no momento mesmo em que ele se 
realiza no imediato fazer a produção do serviço (FRANCO; MERHY, 2007, 
p. 116-7).  

Sob os diversos aspectos, que se apresentam como problemas para o 

desenvolvimento da ESF, Franco e Merhy (2007) apontam:  

A ideia de que a ESF esteja mais voltada para ações de natureza 
“higienistas”, do que de cunho “sanitaristas”, não dando valor e importância 
suficientes a uma rede básica assistencial, ganha destaque, por tornar-se 
uma perspectiva muito polêmica num país como o Brasil, dada a amplitude 
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da rede assistencial pública. [...] Essa rede, construída ao longo da história 
da saúde pública no país, oferece um equipamento importante para operar 
a assistência à saúde e deve necessariamente [...] nada garante nas 
estratégias do PSF que haverá ruptura com a dinâmica médico-centrada, do 
modelo hegemônico atual (FRANCO; MERHY, 2007, p.104-5).  

Um fato importante, sobre a regulamentação do(s) vínculo(s) dos 

trabalhadores de saúde, está provocando polêmicas. Trata-se da publicação em 07 

de abril de 2011 da Portaria SAS/MS de Nº 134 de 04/04/2011 que dispõe no seu 

Art. 2º: fica proibido o cadastramento no sistema de CNES de profissionais de saúde 

em mais de dois cargos ou empregos públicos, conforme disposto no Art. 37, inciso 

XVI, alínea 'c', da Constituição Federal de 1998. E, no Art. 5º e 6º respectivamente 

que:  

Para o profissional pertencente à equipe da Estratégia de Saúde da Família, 
além do cumprimento do disposto no Art. 2º desta Portaria, ficam 
estabelecidas as seguintes regras: I - Fica vedado seu cadastramento em 
mais de 01 (uma) equipe da ESF; II - Para o cadastramento deste 
profissional em mais de 03(três) estabelecimentos de saúde, 
independentemente da sua natureza, deverá haver justificativa e 
autorização prévia do gestor municipal, estadual ou do DF em campos 
específicos do SCNES. Art. 6º Será suspenso o repasse dos recursos pelo 
Ministério da Saúde referentes ao custeio da equipe da ESF à qual pertença 
profissional que não atender ao disposto nos Art. 2º e 5º desta Portaria, de 
forma isolada ou cumulativamente, a partir da competência maio de 2011 
(BRASIL, 2011c, p.43). 

Convém lembrar que, apesar de haver uma discussão antiga sobre o assunto, 

apenas este ano é que foi oficializada através de Portaria. É provável que a partir 

dessa publicação haja uma alteração nessa situação, que é histórica no país, bem 

como, o descumprimento de legislações.    

Entretanto, passados pouco mais de dois meses da publicação da Portaria 

134/2011, foi divulgada nos diferentes meios de comunicação de Pernambuco os 

primeiros impactos provocados pela respectiva legislação. Um jornal de grande 

circulação no estado de Pernambuco traz o seguinte destaque: “Debandada de 

médicos: efeito adverso, limite dos gastos públicos, exigido pelo governo federal, 

retira profissional de onde já faltava” (JORNAL DO COMMERCIO, 2011, p.6).  

A matéria veiculada também online revela que há municípios que perdeu 

quase todos os médicos do SUS de uma só vez; e a zona rural, onde já é difícil a 

fixação de profissionais está sendo mais afetada. Médicos que atuavam no PSF há 
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muitos anos pediram demissão e os municípios correm o risco de perder enfermeiros 

e outros profissionais. Há cidades onde todas as USFs ficaram sem médicos, uma 

delas, São Caetano (localizada na Região do Agreste) perdeu 18 dos 32 médicos do 

município. Um dos gestores municipais refere que a única saída é buscar 

profissionais em cooperativas ou consórcios e adverte que, um dos piores efeitos 

que essa Portaria poderá acarretar é a superlotação dos hospitais dos municípios de 

grande porte. 

Para alguns profissionais, a solução seria a implantação de uma política de 

valorização, que permitisse fixar os médicos no interior do estado; e admite que os 

profissionais só possuam múltiplos vínculos porque o salário é insuficiente. Outros 

referem que estão se inserindo nas Unidades de Pronto Atendimento em Saúde 

(UPAS), da Região Metropolitana, que pagam melhor por um plantão de 24 horas. E 

advertem que a rede privada está reajustando salários para preencher as escalas. 

O Sindicato dos médicos reagiu às disposições e entrou com uma Ação 

Judicial com o objetivo de retardar, de imediato, a aplicação e o cumprimento da 

referida Portaria.  

Portanto, há que se acompanhar o desfecho desse processo, para analisar a 

dimensão das repercussões tanto para os trabalhadores de saúde quanto para os 

usuários do SUS, não apenas no âmbito da ESF. 

Cabe destacar que, após, pouco mais de 20 anos de vigência, a Lei nº. 

8.080/1990 foi regulamentada através o Decreto Presidencial nº. 7.508 de 28 de 

junho de 2011, que dispõe sobre organização do SUS, o planejamento da saúde, a 

assistência à saúde e a articulação interfederativa, ou seja, tem como objetivo 

central a regionalização da gestão do SUS (BRASIL, 2011d).  

 O referido Decreto traz em seu conteúdo, quando se refere às ações e 

serviços de saúde, tanto sobre a organização quanto a operacionalização o termo 

Atenção Primária em Saúde em detrimento ao termo Atenção Básica em Saúde, o 

que demonstra a gradativa adoção da Atenção Primária em Saúde enquanto 

denominação internacionalmente adotada. 

A partir do que foi exposto, pode-se afirmar que a política de saúde do país, 

com ênfase à ABS, através da ESF, em particular, está intrinsecamente ligada às 

políticas de ajuste macroeconômico (através do fundo público), sendo, ela mesma 

um instrumento dessas políticas. O eixo condutor desses ajustes estruturais se dá, 

principalmente pela via da privatização, respeitando os preceitos neoliberais, de 
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redução do papel do Estado nas políticas sociais com redução do gasto público na 

provisão dos serviços sociais – de saúde, principalmente (inclusive pela manutenção 

da DRU) –, através de mecanismos contraditórios de elevação substancial de 

cobertura (via ESF) com seletividade de oferta (grupos mais vulneráveis) e 

repressão da demanda.  

Sobre as políticas macroeconômicas, Salvador (2010, p.318) recomenda que 

se faz necessária a revisão da inúmeras formas de fugas do fundo público para o 

setor privado de saúde, que resultam na fragilização do SUS como política pública 

universal nos serviços e nas ações de saúde, seja revendo os incentivos fiscais 

concedidos aos planos e seguros de saúde; seja revendo os rumos da política de 

atenção básica em saúde, para além do entendimento do âmbito individual e coletivo 

para a concepção das determinações sociais do processo saúde-doença em termos 

coletivos (SOARES, 2005, p.4), próprias do capitalismo. 

Diante do denso (extenso) inventário que discorremos, historicamente, sobre 

diferenciadas proposições relacionadas à Atenção Primária em Saúde, verifica-se 

que as propostas dos organismos internacionais, pautadas sob a orientação 

capitalista e protagonizadas pelo Banco Mundial, incidem de forma mais efetiva a 

partir da década de 1980, tendo como principal interlocutora a OMS; essas se 

interpõem às propostas nacionais e em determinados aspectos se impõem, com 

caráter extremamente prescritivo, de maneira direta, na Atenção Básica em Saúde, 

mais especificamente no trabalho em SF.  

Isso permite concluir, de forma geral, que o trabalho em saúde em suas 

especificidades, se apresenta em construção e apesar de ter passado por diversas 

discussões, regulamentações (NOB/RH, portarias, etc.), e de ter se transformado em 

uma política nacional; tem caminhado no sentido de inúmeros questionamentos 

sobre os seus alcances, as limitações e os desafios da sua prática, principalmente 

em relação ao trabalho em equipe multiprofissional, que caracteriza a SF. Na 

verdade, há imensas lacunas entre o que se propõe a ser um trabalho em equipe, 

que atua em território delimitado com uma população adstrita, e o que se realiza.  

Mas, se insiste num discurso de que, a prioridade são trabalhadores, de que o 

ESF só se concretiza se houver um grande investimento nos trabalhadores, dos 

quais depende o seu sucesso, etc.; mas, que não se traduzem em realidade, porque 

não há um interesse/investimento político, econômico e social efetivo, por parte do 

Estado.  
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CAPÍTULO 3 

 

3. O TABALHO NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

  

O setor saúde é de extrema relevância, não apenas pelas especificidades dos 

serviços prestados, mas também pelo volume de empregos gerado 

sistematicamente. Portanto, o setor saúde do Brasil é considerado um dos maiores 

do mundo, devido ao número de estabelecimentos de saúde (mais de 75 mil) e por 

se constituir num dos maiores geradores de empregos, principalmente nas três 

ultimas décadas, especificamente, no sistema público.  

No campo das políticas de saúde, a atenção básica através da Estratégia de 

Saúde da Família se configura na intervenção de maior visibilidade e impacto do 

país. Foi implantada em 1994 (enquanto programa - PSF), tomando como base para 

a sua operacionalização as ações do PACS, implantado em 1992; com a instituição 

de 328 equipes. Em 1998, foi elevada à condição de estratégia estruturante do 

sistema de saúde e, em 2006 passou a compor o principal elemento na instituição 

da PNAB. A expansão vem ocorrendo com tendência crescente: em 2002, havia 16 

mil equipes implantadas em mais de quatro mil municípios, apresentando uma 

cobertura de mais de 50 milhões de pessoas; e, uma estimativa de 

aproximadamente 170 mil postos de trabalho envolvidos diretamente na condução 

da estratégia, sem contar com pessoal de apoio administrativo. Até fevereiro de 

2011, haviam sido implantadas 31.883 equipes de saúde da família, em 5.290 

municípios (do total de 5.564 municípios brasileiros), com cobertura populacional de 

aproximadamente 62,8% (BRASIL, 2011b).  

Consequentemente, essa notória expansão provocou significativa elevação 

do número de empregos em saúde, mais especificamente da força de trabalho na 

ESF. O diferencial, em relação aos demais trabalhadores de saúde, é que os 

trabalhadores da ESF utilizam tecnologias de elevada complexidade e de baixa 

densidade. O que significa que o atendimento à população não é simplificado, pelo 

contrário, é bastante complexo devido à incorporação de práticas de promoção e 

recuperação da saúde; e de prevenção de doenças e de agravos, desenvolvidas no 

nível individual e coletivo; embora, priorize os grupos de maior vulnerabilidade social. 
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A ESF aponta para um redirecionamento no modelo de atenção que, tende a 

acarretar modificações significativas na organização do trabalho em saúde, que é 

pautada na atuação em território delimitado com população adstrita, com vistas ao 

estabelecimento de vínculos entre os profissionais, entre esses e os 

indivíduos/famílias e comunidades; no trabalho em equipe multiprofissional, em 

regime de tempo integral para todos os profissionais; nos salários diferenciados, no 

sentido de oferecer valores acima do proposto pelo mercado; na efetiva utilização de 

instrumentos no exercício do planejamento participativo; na organização horizontal 

do trabalho, com compartilhamento do processo decisório; na incorporação da 

participação da comunidade no trabalho da equipe; na busca e estímulo ao controle 

social; na necessidade de incorporação de novos conhecimentos em saúde, etc.; 

além de se constituir na “porta de entrada preferencial” do usuário no sistema de 

saúde.  

Assim, será elaborada uma análise detalhada do que se passa ‘por dentro’ do 

processo e das condições de trabalho na ESF do município do Recife. O desafio é 

buscar essa totalização analítica que articulará elementos do trabalho em saúde, 

considerando as especificidades/singularidades do trabalho na SF.  

 

3.1. A Estratégia de Saúde da Família no município do Recife 

 

Tivemos a oportunidade de acompanhar a implantação do Programa Saúde 

da Família (PSF) em Pernambuco, que teve início em outubro de 1994, quando o 

município de Camaragibe optou pela instalação de quatro equipes, em seguida 

ocorreu a implantação do programa nos municípios de Recife e Olinda, ambos em 

gestão semiplena (NOB/SUS-93), na época. Esses municípios realizaram convênios, 

diretamente com o Ministério da Saúde, sem intermediação da gestão estadual.  

Enquanto estratégia adotada a nível estadual, o PSF iniciou a sua 

implantação a partir de 1995, quando a Secretaria Estadual de Saúde promoveu 

debates sobre a reformulação da atenção básica e a mudança do modelo 

assistencial em saúde com os municípios, com a exposição de experiências exitosas 

em diversos municípios do país, inclusive nos três municípios do estado que já havia 

iniciado a implantação do Programa.  
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As primeiras USF implantadas em Recife, nos anos de 1994 e 1995, em 

comunidades pobres do Distrito Sanitário VI107, no bairro da Imbiribeira. No processo 

de definição do local de implantação das primeiras unidades de saúde da família não 

houve a participação direta da gerência do referido distrito (cargo que eu ocupava na 

época). O processo era coordenado de forma centralizada na secretaria de saúde do 

município, numa diretoria, quase exclusiva, para essa finalidade. Além disso, havia 

na equipe que compunha o distrito um profissional indicado pela referida diretoria, 

para facilitar a comunicação com as USFs. A participação do Distrito ocorria em 

oposição à proposta de distritalização da saúde, na prática, mas oficialmente havia 

um representante do distrito, no processo. Com o passar do tempo, essa relação foi 

sendo modificada e o distrito passou, gradativamente, a assumir um papel mais 

efetivo no processo.  

Em 1998, na perspectiva de contribuir com a mudança do modelo 

assistencial, a Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco em parceria com a 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), a Universidade de Pernambuco 

(UPE), o Instituto Materno Infantil de Pernambuco (IMIP), o Núcleo de Estudos em 

Saúde Coletiva (NESC/CPqAM/FIOCRUZ), a Escola de Saúde Pública de 

Pernambuco (ESPPE)108 e o Colegiado de Secretários Municipais de Saúde 

(COSEMS/PE) iniciaram a estruturação do Pólo de Capacitação, Formação e 

Educação Permanente em Saúde da Família de Pernambuco, visando desencadear 

um processo de formação de profissionais. A realização do I Curso de 

Especialização em Saúde da Família – CESF compôs o elenco inicial de atuação do 

Pólo. O Curso priorizou a participação de profissionais já inseridos (médicos e 

enfermeiros) no Programa de Saúde da Família de Pernambuco com três turmas, 

sendo duas do Recife e uma de Caruaru. 

O II CESF contou com duas turmas, sendo uma de Recife e uma de Caruaru 

e o III Curso, foi realizado apenas para profissionais da ESF do Recife. 

Paradoxalmente, nessa fase houve o menor investimento em especialização e 

apresentou o período de maior expansão da Estratégia (2001-2002). 

                                                 
107

 As informações sobre a Secretaria de Saúde do Recife, que não constam a fonte e o ano, foram obtidas através da 
experiência in loco, algumas delas registradas em documentos de circulação interna, pois no período de 1993 a 1996 atuei no 
município do Recife, na equipe gestora como Diretora do Distrito Sanitário VI (1994 - 1996).  E, de 2005 a 2007, como Gerente 
da Atenção Básica. 
108

 A ESPPE foi uma autarquia educacional, de ensino superior e profissional, de pesquisa e de extensão, vinculada à SES/PE, 
criada pela Lei Estadual de 13/01/1998. A Escola foi fechada no 1ª dia do governo estadual de Jarbas Vasconcelos 
(02/01/1999); e reaberta no mesmo ano, porém sem a mesma importância e o mesmo papel de antes. 
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Em 2003, apenas o município do Recife lança o IV CESF, junto à Faculdade 

de Ciências Médicas (FCM), a Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das 

Graças da UPE (FENSG), e a Faculdade de Odontologia de Pernambuco (FOP), 

todas da UPE; voltado apenas aos profissionais que atuavam na ESF dos distritos 

sanitários I, II e III. Em paralelo, se realiza o I CESF pela UFPE, do qual 

participamos como representante do Departamento de Enfermagem, que foi 

responsável pela formação dos profissionais dos distritos sanitários IV, V e VI. Em 

2005, o Recife realiza o V CESF com a FCM e o II Curso com a UFPE. Os 

respectivos cursos, financiados pela Prefeitura do Recife, ficaram restritos aos 

profissionais que atuavam no município.  

Em junho de 2006, é publicado o edital do primeiro concurso público para a 

ESF de Recife109, coincidentemente foi o ano de conclusão do V CESF/FCM e do II 

CESF/UFPE. Por conta dessa coincidência, o respectivo edital sofreu uma denúncia 

de suposta irregularidade (privilegiamento para aprovação dos profissionais que 

atuavam através de contrato temporário e/ou qualificados pelos cursos supracitados) 

no TCE/PE e no MPPE, divulgada amplamente pela imprensa. Após intervenção de 

diversos órgãos, foi publicada uma versão retificada do edital. Embora, para muitos, 

a qualificação tenha ainda favorecido o preenchimento de vagas (a prova de títulos 

que equivalia a 40% passou a 25%). O concurso foi realizado em 2007.  

No período de 1994 a 2000, o município do Recife contava com 27 equipes 

de saúde da família, distribuídas em 16 unidades. De 2001 até 2004, houve um 

aumento de 611% passando de 27 equipes para 192, elevando a cobertura 

populacional de 6,5% para 45%, sendo atendidas pela ESF aproximadamente 660 

mil pessoas (Recife, 2005). No final de 2008 havia 240 equipes implantadas, com 

113 equipes de saúde bucal, perfazendo uma cobertura de, aproximadamente, 54% 

da população, ou seja, em torno de 840 mil pessoas eram assistidas pela ESF.  

Especificamente, no período de 2001 a 2008, a ESF passou a ser 

considerada uma das “Marcas de Gestão” do Governo Municipal do Recife para a 

área de saúde.   

Em 2003, o Recife foi contemplado com o Projeto de Expansão e 

Consolidação de Saúde da Família – PROESF, com vigência até 2009, não só por 

                                                 
109

 Antes do concurso os profissionais da ESF do Recife eram vinculados à Prefeitura através de contratos temporários, com 
seleção simplificada (baseada em análises de currículos e entrevistas), com carteira de trabalho assinada e garantia de alguns 
direitos trabalhistas. 



162 

 

contar com uma população acima de 100 mil habitantes; mas, por apresentar outros 

critérios de elegibilidade pré-estabelecidos e definidos pelo projeto. 

O município do Recife, em 2006, fez adesão à Avaliação para Melhoria da 

Qualidade da ESF, após a apresentação e discussão da proposta realizada por 

técnicos do MS aos representantes da gestão municipal da saúde. No mesmo ano, 

iniciou o processo com a capacitação de profissionais de saúde para a aplicação dos 

instrumentos de avaliação. O município não chegou à efetiva operacionalização da 

AMQ. 

Em 2007, ocorreu em Recife o III Seminário Internacional de Atenção 

Primária110/Saúde da Família: “Expansão com Qualidade & Valorização dos 

Resultados”, promovido pelo Departamento de Atenção Básica (DAB/SAS/MS), com 

o apoio da OPAS, da SES/PE e da SMS do Recife. No evento, se destacaram as 

discussões sobre experiências exitosas em qualificação dos processos de gestão e 

de trabalho. Além das experiências trocadas entre gestores de vários estados 

brasileiros, e do MS, o evento contou com a participação de representantes do 

Canadá, Austrália, Reino Unido, Espanha, Portugal, Finlândia, África do Sul e 

Estados Unidos, entre outros (BRASIL, 2008a). 

A exposição realizada pelo representante do MS enfatizou alguns pontos do 

‘Mais Saúde’ e os objetivos. A contribuição do Recife foi quanto ao desenvolvimento 

do processo de trabalho na ESF, tendo como foco:  

o trabalho com mapas de risco; o reconhecimento e o esquadrinhamento do 
território local; a valorização das informações demográficas, 
socioeconômicas, sobre serviços de saúde, equipamentos sociais, 
condições de vida e problemas de saúde. A Saúde da Família é assumida 
como o eixo que estrutura o sistema municipal de saúde. [...]. Ações 
concomitantes de gestão de pessoas sob o foco da promoção de saúde 
também vêm sendo realizadas, buscando a desprecarização dos vínculos 
profissionais. [...]. Estima-se que já estejam ocorrendo impactos na saúde 
da população, como, por exemplo, redução da mortalidade infantil e da 
morbimortalidade por condições sensíveis à atenção básica, além de 
decréscimo das taxas de abandono de tratamento em doenças crônicas 
(BRASIL, 2008a, p.39-40). 

Em 2009, no início da atual gestão municipal (2009-2012), foi publicada a 

proposta da gestão para a saúde, sob a denominação de Recife em Defesa da Vida, 

                                                 
110

 O I e o II Seminário Internacional de Atenção Primária foram realizados no Brasil, que continuou sediando, até 2010. O 
primeiro ocorreu em 2005, em Belo Horizonte (MG); o segundo em 2006, em Fortaleza (CE). Após o terceiro em Recife – 2007 
foram realizados: o IV em Brasília (DF), em 2008; e o V no Rio de Janeiro, em 2010, que focalizou “Saúde da família: agora 
mais do que nunca”. 
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que teve como direcionamento: colocar em análise o cotidiano dos serviços e as 

práticas de saúde, para além das estruturas. A proposta se apoiava na mudança de 

sensibilidade, num sentido humanista de mais cuidado e responsabilização pelo 

usuário, bem como, da ampliação das práticas clínicas, da qualificação do trabalho 

em equipe, da co-gestão com os trabalhadores e da valorização dos espaços 

coletivos, para consolidação da política de saúde do Recife (RECIFE, 2009). 

A referência à saúde das pessoas seria retomada, 

numa proposta de revisão do modo de funcionamento da rede de saúde, 
sem perder de vista nossa finalidade : os trabalhadores da nossa rede, os 
usuários e o próprio fortalecimento do SUS em Recife. [...] para ratificação 
do compromisso ético-politico dos serviços [...] nos coloca a necessidade 
de: criar um sistema de saúde em rede, que supere o isolamento dos 
serviços em níveis de atenção; fortalecer a atenção básica e ampliá-la [...]; 
superar a fragmentação do processo de trabalho e das relações entre os 
diferentes profissionais; [...]. A aposta é na indissociabilidade entre atenção 
e gestão, estando juntos os processos de produção de saúde e 
fortalecimento dos sujeitos implicados (RECIFE, 2009, p.5-6).  

E, sobre a reformulação da atenção básica refere que, “em Recife haveria que 

se instalar uma rede de atenção básica com equipes de saúde da família suficientes 

para garantirem atenção a toda população considerada dependente do SUS. 

Cadastrar e matricular a todos, e depois, estabelece diferenças de atenção conforme 

o risco biológico, subjetivo e social” (RECIFE, 2009, p.6). 

 Entretanto, destacou que apesar da ampliação da rede básica, havia 

evidências de que a forma como foi organizada não vinha cumprindo os objetivos da 

APS.  Há filas de espera, sobrecarga de trabalho, entre outras questões que 

demonstram que o sistema é incapaz de absorver a demanda ou de atender às 

necessidades básicas de saúde, que ainda é fraco o estabelecimento de vínculos, 

há pouco trabalho de promoção da saúde; o acesso está burocratizado em grande 

parte da rede, há baixa capacidade resolutiva. E, que apesar das equipes serem 

multiprofissionais, fica claro que os profissionais trabalham de forma isolada, vertical, 

não havendo trabalho interdisciplinar (RECIFE, 2009).  

 Segundo o Censo do IBGE de 2010111, o município do Recife, conta com uma 

população total de 1.537.704 habitantes, distribuída numa área de 218,5 Km². O 

Recife é composto por seis Distritos Sanitários. O Distrito Sanitário IV, onde se 

                                                 
111

 O acesso as informações do Censo do IBGE realizado em 2010 foi feito diretamente no site: <www.ibge.br >, não havia 
disponibilização em arquivo pdf ou em outros formatos. O site foi acessado várias vezes a partir do mês de junho de 2011. 
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localizam as USF selecionadas para este estudo conta com aproximadamente 260 

mil habitantes distribuídos em 12 bairros112.  

Para uma melhor visualização dos dados sobre a ESF no Recife se optou por 

apresentar na forma de tabelas, com a desagregação necessária para compreensão 

dos indicadores de cobertura populacional, não apenas no DS IV, mas no município 

como um todo.  

 

 
TABELA 01 - Quantitativo de Unidades e de Equipes de Saúde da Família com 
percentual de cobertura populacional por Distrito Sanitário: Recife-PE (Março 
2011). 

 
 

 
Distrito  
Sanitário 

 
N º de  
  USF 

 
N º de 
  ESF 

 
Percentual de 
cobertura (%) 

         I    09    15 79 

         II    18    43 75 

         III    24    46 55 

         IV    19    39 49 

         V    15    31 43 

         VI    34    77 67 

    TOTAL  119  251 59 
 
 
 
Fonte: SMS-Recife/CNES/SIAB - Março 2011. 
Legenda: USF- Unidade de Saúde da Família; ESF- Equipe de Saúde da Família.  

 
 

A Tabela 01 demonstra que até março de 2011, havia 251 equipes de saúde 

da família, distribuídas em 119 USF dos seis distritos sanitários do Recife. A 

variação no percentual de cobertura por distrito ocorre devido aos inúmeros critérios 

de seletividade para a implantação de uma USF, que inclui critérios técnicos, 

políticos, sociais, etc.; mas, prevalece a implantação nas áreas cujos indicadores 

qualifiquem como de maior vulnerabilidade social.  

Nessa perspectiva, podemos afirmar, sobre a questão da cobertura da ESF, 

que em nenhum distrito sanitário, diante das desigualdades sociais em seus 

territórios, haveria a possibilidade de cobrir 100% da população residente113. 

                                                 
112

 12 bairros compõem o Distrito Sanitário IV são: Cordeiro, Ilha do Retiro, Iputinga, Madalena, Prado, Torre e Zumbi, Engenho 
do Meio, Torrões, Caxangá, Cidade Universitária e Várzea <www.recife.pe.gov.br>. Consultas nos meses de maio/junho de 
2011.   
113

 A ênfase ao termo população residente se faz necessário já que o município do Recife atende, em sua rede própria, a 
usuários oriundos dos municípios da região metropolitana (população atendida), com exceção das USF que atuam em território 
delimitado com população adstrita. 
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Principalmente, porque o município do Recife prioriza, desde a implantação da 

primeira unidade, as áreas cujos indicadores socioeconômicos e de saúde 

determinam como áreas de maior pobreza ou miséria.  

No Plano Municipal de Saúde 2006-2009 (RECIFE, 2005), o governo afirma 

seu compromisso com a redução das desigualdades, por meio da oferta de serviços 

públicos de qualidade que garantam a inclusão social (p.7).  

O Plano destaca que a Cidade apresenta uma configuração físico-territorial 

historicamente consolidada de grandes desigualdades sociais. 

No Recife nenhum morador de renda alta ou média mora a mais de 1.050 
metros de uma comunidade de baixa renda. Essa distância máxima é 
atingida nos bairros dos Aflitos e da Jaqueira (Microrregião 3.1). [...] Recife é 
marcado por profundas desigualdades também no interior dos bairros, salvo 
algumas exceções onde a pobreza é mais generalizada [...]. Desse modo, 
algumas áreas focalizadas são responsáveis pelas médias elevadas que 
classificam os bairros ou regiões nos piores indicadores de 
morbimortalidade e de pobreza (RECIFE, 2005, p.8). 

E, faz referência, após análises de diferentes indicadores socioeconômicos e 

de saúde, que se impõe a necessidade de adoção de medidas específicas e 

intensivas de forma focalizada que reduzam as desigualdades. Assim, o Modelo 

Municipal de Atenção à Saúde buscará a ampliação do acesso às ações e serviços 

de qualidade, prioritariamente para a população mais pobre, sem perder de vista o 

objetivo maior que é melhorar a qualidade de vida de toda a população 

(universalidade do acesso e atenção integral) (p.39).   

A Prefeitura do Recife, através de estudos específicos da Secretaria de 

Planejamento e Meio Ambiente em parceria com outros órgãos, construiu um 

mapeamento de áreas de maior pobreza que ultrapassa o limite dos bairros, 

utilizando um conjunto de indicadores. As áreas que englobam os assentamentos 

cadastrados como Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) e outras localidades 

típicas de aglomerados subnormais ou favelas e foram destacadas como de maiores 

carências em relação às condições de habitação e de infraestrutura de serviços 

públicos essenciais. Portanto, essas áreas passaram a ser prioritárias para a 

implantação da ESF, do PACS e do Programa de Saúde Ambiental (PSA) “que 

apresentam uma cobertura mais universal, também considera o princípio da 

equidade com ações intensificadas nas áreas de maior risco. [...] são estratégias 
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adotadas para ampliar o acesso à atenção básica [...] e a reorganização de todo o 

sistema municipal de saúde [...]” (RECIFE, 2005, p.39).  

 
 

TABELA 02 - Quantitativo de Profissionais da Estratégia Saúde da Família por 
Distrito Sanitário e Especialidade: Recife-PE (Março 2011). 
 

 
Distrito 
Sanitário Médico Enfermeiro* 

Auxiliar  
   Enf. 

  ACS Dentista THD ACD Total 

       I     15       18     14     93      11  04   11   166 

      II     43       46     42    331      38  13   38   551 

      III     45       52     46    381      31  12   30   597 

      IV     39       43     39    267      37  09   37   471 

      V     30       37     31    247      29  13   29   416 

     VI     76       81     75    408      61  19   61   781 

TOTAL   248        277   247 1.727***     207  70  206 2.982** 

 
 
 
Fonte: SMS-Recife/CNES/SIAB - Março 2011. 
*O número de enfermeiros ultrapassa o número de equipes, devido a inclusão de 28 enfermeiras supervisoras do PACS, onde 
não há ESF. 
**Os números que não coincidirem com o número de equipes, em relação aos demais profissionais é devido à falta da 
categoria na equipe.  
*** O total de ACS na ESF é de 1.275; e 452 ACS são do PACS. 
 

 

 
A Tabela 02 apresenta um total de 2.982 trabalhadores de saúde que 

compõem as equipes de saúde da família e o PACS, segundo categoria profissional, 

desagregados por distrito sanitário, o que reflete uma quantidade significativa de 

profissionais atuando na ESF114; embora, ainda responda por uma cobertura inferior 

a 60% da população residente. 

Verifica-se que, no Recife, mesmo de forma geral e com variações no 

grau/velocidade de implantação nos diferentes períodos, uma significativa expansão 

da SF; que devido a sua lógica organizacional, consequentemente leva a 

redefinições e modificações no processo e nas condições do trabalho em saúde; e, 

pode acarretar alterações nos traços constitutivos dos profissionais de saúde, por 

categoria profissional, que compõem as equipes e repercute na sua vida social. 

Sobre a lógica organizacional é importante ratificar que, uma característica 

intrínseca que permeia todos os aspectos gerais e específicos da ESF é o caráter 

                                                 
114

 No quantitativo de profissionais que atua na ESF, apresentados na Tabela 02, não foram incluídos os trabalhadores 
administrativos que atuam nas USF, através de serviços terceirizados de limpeza/serviços gerais e de segurança/vigilância. 
Além desses, há profissionais na função de apoio administrativo, atuando na recepção que são servidores municipais e que em 
alguns casos são considerados administradores da unidade (acumulando ou não as atividades de recepcionista). 
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prescritivo exacerbado, que define com alto grau de normatizações, verticalmente 

introduzidas pelo Ministério da Saúde, desde as competências e responsabilidades 

de cada esfera de governo, aos critérios para a implantação das unidades nos 

municípios, a composição da(s) equipe(s) com as respectivas atribuições gerais das 

equipes e as específicas, por categoria profissional; os itens da infraestrutura e os 

recursos necessários à realização das ações; a definição de áreas estratégicas para 

atuação em todo território nacional, etc. Tudo isso, atrelado à liberação de repasses 

de recursos financeiros pelo MS para os municípios. 

Quanto ao caráter prescritivo da ESF, Franco e Mehry (2007) enfatizam: 

São definidos a priori os locais de atendimento: unidade básica para 
pacientes vulneráveis, visitas domiciliares para outros atendimentos e 
grupos na comunidade. [...] existe uma lista das atividades que devem ser 
realizadas pela equipe. [...], portanto, existe uma confusão entre o que é 
ferramenta para diagnóstico e intervenção; e o que é resultado em saúde. 
Os resultados são anunciados [...] e infere-se que seguindo a prescrição 
altamente detalhada obter-se-á o resultado esperado (FRANCO; MERHY, 
2007, p.118). 

Nessa perspectiva, algumas questões se impõem e sobre as quais 

deveremos nos debruçar numa análise mais detalhada e mais específica na busca 

de uma maior apreensão sobre o processo e as condições de trabalho dos 

trabalhadores da SF, ciente de que podem gerar encontros e desencontros, idas e 

vindas.   

 

3.2.  O processo de trabalho e as condições de trabalho na ESF  

 

Há dois eixos que prioritariamente caracterizam a organização do processo 

de trabalho na ESF: a atuação em território delimitado com adstrição115 da 

população e o processo de trabalho desenvolvido através do trabalho em equipe 

multiprofissional, que serão analisados a seguir.  

 

 

                                                 
115

  Verifica-se ao longo do estudo o uso dos termos adstrição e adstrição da clientela/população, como sinônimos, por vários 
autores e documentos oficiais, que inclusive ocorre a utilização dos dois termos num mesmo documento. O Dicionário da 
Língua Portuguesa de Aurélio B. Holanda define os termos da seguinte forma: 1. Adstrição (substantivo f.) ação ou efeito de 
adstrigir (verbo) que significa: apertar, comprimir, unir, submeter sujeitar, obrigar, adscrever, etc. E, adstrito (adjetivo): apertado, 
unido, ligado, limitado, restrito, cingido. Enquanto, Adscrito – aditado, acrescentado, inscrito, registrado, sujeito, subordinado. 
Assim, salvo as citações de autores, que serão preservadas as palavras utilizadas por cada um, optamos por utilizar o adjetivo 
adstrito(a) e o substantivo adstrição por compreender como sendo mais adequado. 
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3.2.1. A territorialização com população adstrita 

 
No município do Recife, a discussão sobre a dimensão territorial, enquanto 

área de atuação da saúde ocorreu durante o processo de criação e de implantação 

dos distritos sanitários, através da experiência dos SILOS (Sistemas Locais de 

Saúde) e dos distritos sanitários já implantados, no país.   

O processo em Recife, contou com o apoio da OPAS, da Cooperação Técnica 

Italiana,  da SES/PE, e houve a participação outros municípios do estado. Foram 

realizadas, a partir de 1994, várias discussões, oficinas de trabalho e outros eventos, 

para capacitação de profissionais que pudessem orientar e coordenar o 

desencadeamento do processo nos municípios. Porém, essas discussões não 

contemplavam a territorialização voltada, especificamente, ao PSF, que foi criado no 

ano de 1994. 

O coordenador desse processo, em alguns estados do território nacional, foi 

Eugênio V. Mendes116, representante da OPAS. E, um dos aspectos mais 

destacados foi à questão da importância da base territorial para a operacionalização 

dos serviços, dentro da proposta de distritalização da saúde.  

Considerando, que seria necessário tornar mais claro o conceito de território, 

havia um destaque a duas correntes de pensamento: a primeira que define o 

território de forma naturalizada, que já está dado e completo. Nesse caso o território 

é definido por critérios geopolíticos – território-solo. A segunda apresenta o território 

como um espaço dinâmico, em permanente construção e reconstrução, onde se 

tensionam sujeitos sociais numa determinada arena política (MENDES et al. 1994). 

Esse território-processo, além de nunca pronto, também não admite 
simetrias. Seu esquadrinhamento faz-se para desnudar as assimetrias 
espaciais que correspondem às localizações diferenciadas de distintos 
conjuntos sociais no seu interior, com suas necessidades, demandas e 
representações singularizadas. [...] é representado na sua dinâmica por uma 
configuração geográfica interativa com os problemas que se distribuem, no 
território, segundo as condições de vida dos diferentes conjuntos 
populacionais [...]. Nada mais equivocado que o trabalho clássico dos 
serviços de saúde quando dividem o território em espaços simétricos 
contíguos [...]. Essa territorialização pressupõe uma distribuição homogênea 
dos problemas de saúde no espaço, o que, na prática, não ocorre 
(MENDES et al. 1994, p.167). 
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A opção de territorialização dos distritos sanitários, em Recife, se inseriu no 

primeiro conceito referido por Mendes (1994), pois obedeceu a uma divisão existente 

na gestão municipal, que são as seis Regiões Político-Adminstrativas (RPAs) cada 

uma com uma subdivisão em três microáreas. Portanto, os seis distritos sanitários (I, 

II, III, IV, V e VI) correspondem às respectivas RPAs e suas microáreas. Portanto, 

não foram espaços construídos com base na proposta de território-processo.  

Essa determinação da gestão municipal, da espacialização da saúde ter como 

base as RPAs, proporcionou configurações diferenciadas aos distritos sanitários em 

relação, por exemplo, às diretrizes de regionalização e hierarquização do SUS. 

Assim, alguns distritos contavam com unidades de saúde dos três níveis de 

complexidade, outros apenas com unidades básicas e de média complexidade. As 

distorções na hierarquização e regionalização das unidades de saúde provocam 

sérios transtornos, tanto de acesso para a população, quanto para o processo de 

trabalho, principalmente, em relação a definição de redes de referências e 

contrarreferências, que em grande parte fica fora dos limites de alguns distritos. 

Como os distritos sanitários se materializam, principalmente, numa rede de 

serviços de saúde, a definição da base territorial deveria ser um produto da relação 

que cada unidade tem com a população de determinada área de abrangência.  

Assim, para cada USF se determinaria o território obedecendo à lógica que 

resulta das condições objetivas de existência de uma população específica, que 

abrangem, segundo Mendes, et al. (1994), a forma de inserção no processo 

produtivo, de participação no consumo, de interação com o meio ambiente e a 

participação no processo e na tomada de decisão em saúde. Contudo, na prática 

considera, prioritariamente, os indicadores de maior exposição a riscos e grau de 

vulnerabilidade social.  

Portanto, o território é o espaço político-operativo117 da ESF, onde ocorre a 

interação população-serviço e consequentemente a criação de vínculos, não só 

entre a população e o serviço, mas entre a população e os profissionais de saúde; 

que permitam o estabelecimento de uma relação de responsabilização entre os 

trabalhadores, os serviços de saúde e a população adstrita. 

                                                 
117

 O termo “espaço político-operativo” é utilizado por Unglert (1996, p.222), que enfatiza não se tratar de uma visão baseada 
em uma atomização reducionista, onde os espaços político-jurídico e político-administrativo sejam desprezados. Os processos 
também ocorrem nesses espaços e é imprescindível que sejam apreendidos pelos atores sociais envolvidos, para que as 
transformações tenham legitimidade. Mas, é no plano político-operacional que essa apropriação se processa. 
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Mendes, et al. (1994) afirma que, a adstrição da população não pode ser um 

encurralamento que imponha a determinação das relações entre a comunidade e os 

serviços. Deve ser constituída através da observação empírica, pelo fato de haver 

uma relação inversa entre a utilização das unidades e a distância do local de 

residência da clientela. A adstrição admite relações distintas, seja 

profissional/paciente, profissional/área geográfica, unidade/área geográfica, equipe 

de saúde/indivíduo ou coletivos (famílias, comunidades, escolas, etc.).   

[...] a adstrição de coletivos singulares, especialmente os conjuntos sociais 
que vivem em territórios homogêneos em termos de condições de vida, à 
equipe de saúde local, de forma pactuada, poderá constituir-se num 
elemento catalisador de um processo de criação e recriação de cidadania 
num território (MENDES, et al. 1994, p.15).  

A delimitação territorial, com adstrição da clientela se constitui no eixo nuclear 

do princípio operacional do trabalho na SF. Na PNAB recomenda-se que a adstrição 

da clientela deverá contar com 4.000 habitantes no máximo, com uma média de 

3.000 habitantes, para cada equipe multiprofissional. E, que, apenas o ACS, em 

suas atribuições específicas, trabalhe com adstrição de clientela, em base 

geográfica definida enquanto microárea, com no máximo 750 pessoas sob sua 

responsabilidade (p.45).  

Os demais profissionais da saúde da família têm como referência a população 

adstrita total, que possibilita a obtenção do indicador de cobertura da ESF que é 

construído não apenas pelo número de equipes instaladas, mas também, pelo 

número de pessoas (não mais de famílias) por elas acompanhadas, se constituindo 

em duas variáveis que se traduzem numa relação de proporcionalidade. Acresce-se 

a isso, o fato de que: ter uma população definida para cada equipe nem sempre 

significa a garantia de que toda ela esteja sendo efetivamente acompanhada pela 

referida equipe, principalmente pelo elevado nº de pessoas por área, mas devido as 

desigualdades sociais que se apresentam, pontualmente, nas áreas delimitadas118. 

Campos (1992), em sua proposta de estruturação de equipes como base para 

a organização dos serviços de saúde, apresenta duas justificativas: uma é a 

necessidade de quebrar a divisão do processo de trabalho segundo recortes 

                                                 
118

 Por exemplo, não é difícil, em Recife, encontrarmos residências, principalmente em forma de edifícios de classe média-alta 
e alta, localizadas em áreas de abrangência de USF, porém não são cadastradas pelos ACS, pois não se incluem no critério de 
seleção da população a ser atendida pela ESF, e há casos onde os residentes rejeitam à inclusão. 
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verticais, ou seja, compondo segmentos por categorias profissionais [...]. E, a outra 

se sustentaria no sentido de: 

responsabilizar cada uma dessas equipes por um conjunto de problemas 
muito bem delimitados e pelo planejamento e execução de ações capazes 
de resolvê-los, o que ocorreria por meio da vinculação de cada equipe a 
certo número de pacientes previamente inscritos, do atendimento de certa 
parcela da demanda que espontaneamente procura a unidade, bem como 
pela responsabilidade em relação aos problemas coletivos [...] (CAMPOS, 
1992, p.153).   

Segundo Schimith e Lima (2004), a noção de vínculo que a ESF estabelece é 

a de conhecer as pessoas e os seus problemas. Essa noção, não se refere ao 

vínculo com a possibilidade de autonomizar o usuário ou de proporcionar a sua 

efetiva participação na organização do serviço. E, propõem que para produzir 

vínculo com os usuários, o processo de trabalho deverá ser resolvido de comum 

acordo com os profissionais da equipe, definindo-se campo e núcleo de competência 

de cada um. 

O estabelecimento de vínculo é uma diretriz dos modelos de assistência 

adotada em diversos países, que é empregada como ferramenta na consolidação de 

referências dos profissionais e sua responsabilização por uma parcela da população 

que utiliza os serviços de saúde. Mas, advertem: como instrumento gerencial, a 

vinculação da clientela não deve se transformar em fetiche ou panaceia, que tudo 

pode resolver (FRANCO; MERHY, 2007, p.102).     

O processo de trabalho é, na realidade da saúde da família, quase que 

restritivamente centrado no território delimitado, pois, excepcionalmente, ocorre o 

desenvolvimento de ações fora da delimitação territorial estabelecida, como fora 

observado, no caso de algumas instituições de longa permanência ou de locais que 

abrigam pessoas em situação de risco de vida – sob proteção judicial, que são 

cadastrados em determinadas USF de Recife, apenas pela proximidade com a 

unidade, mas fora da sua abrangência territorial.  

Salvo essas exceções, a atuação em território delimitado foi referida pelos 

profissionais da SF como facilitadora no planejamento e no desenvolvimento das 

ações, embora surjam demandas, por parte da população, as quais os profissionais 

não têm condições de resolvê-las. Algumas dessas demandas competem a outras 

instâncias da gestão municipal, que não são especificamente da saúde; são 
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demandas que poderiam ser resolvidas se houvesse integração intersetorial. Nesse 

caso, a ausência de uma atuação intersetorial dificulta o desenvolvimento do 

processo de trabalho da ESF.   

A vantagem de atuar em território delimitado, trazida por um profissional, dá a 

entender que ele percebe o território como lócus do trabalho do ACS, enquanto 

responsável, inclusive, pelo seu desempenho.  

[...] para funcionar, o PSF tem que ser desse jeito (territotializado). Você tem como 
cobrar ao ACS, que só ele tem como encontrar o paciente e pedir para ele retornar, ir a 
casa, tudo mais. Você só consegue um acompanhamento por conta disso (A).  

Fica demonstrada, também a forte relação de poder, de imposição, de 

subordinação de outros profissionais (inclusive de nível superior), enfatizada ao 

longo da entrevista, pelo mesmo profissional, onde refere que “outro profissional de 

nível superior”, é quem faz a sua agenda com a lista de pacientes, que tem que 

consultar. E, afirma que trabalha realmente em equipe, que há uma boa integração 

com os componentes, que gosta de trabalhar em comunidades, etc.  

Há um ACS que atende pessoas de outra microárea, por entender que é 

necessário, já que não tem ACS. Porém, diz que é um trabalho que sai “de graça”, 

pois, oficialmente, apenas os usuários de sua microárea contam para o 

preenchimento dos instrumentos dos sistemas de informação, que comprovam 

quantitativamente a produção de serviços, como, por exemplo, o Boletim Diário de 

Atendimentos – BDA. 

Entretanto, todos os ACSs inclusive o que fez o relato, reclamaram do número 

de pessoas cadastradas (o máximo são 750 pessoas para cada ACS); e, expuseram 

que não conseguem visitar de oito a dez domicílios por dia, pois o tempo de duração 

de uma visita depende do número de pessoas que nelas residem e de suas 

particularidades (Ex. mais de uma família residindo no mesmo domicílio), além dos 

problemas inusitados que aparecem na comunidade.  

Os relatos dos auxiliares/técnicos de enfermagem são semelhantes, que por 

atuarem em USF com mais de uma equipe e desenvolverem um trabalho, quase que 

exclusivamente dentro da unidade, dividindo o mesmo espaço físico como: sala de 

vacinação, de curativos, etc., não se preocupam com a adstrição da clientela. 

Chegam a afirmar que a população não reconhece um auxiliar de enfermagem como 
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sendo componente de alguma equipe de saúde da família, especificamente, embora 

reconheça que os demais profissionais (médico, enfermeira, e ACSs) compõem 

determinada equipe.  

Tais constatações eram esperadas, já que os auxiliares alternam o 

atendimento, entre eles, e dificilmente se deslocam para visitas as áreas. Além 

disso, algumas atividades, como por exemplo, a de vacinação há recomendações de 

que deverá ser realizada, independentemente do usuário ser cadastrado na USF, ou 

seja, deverá atender a todos que procurem espontaneamente a unidade, sendo 

respeitadas, apenas, as recomendações específicas de imunização, por grupo 

populacional (idoso, gestante, crianças, etc.), do Programa Nacional de Imunização 

(PNI).  

Mesmo admitindo a facilidade de atuar em território delimitado um profissional 

se refere ao princípio da universalidade do acesso no SUS, que forçosamente 

devido à atuação em território delimitado, com determinada população, esse 

princípio acaba sendo descumprido, pela repressão da demanda espontânea.  

Atuar num território facilita [...]. Porque se não fosse assim, não ia conhecer Dona Maria, 
que tem um filho José, que tem isso, aquilo, [...], ia multiplicar em “n” vezes a população 
e não ia ter essa relação de vínculo. [...]. Mas, isso para mim vai muito de encontro direto 
com a universalidade do SUS. Então, tem que ter essa abertura, não pode dizer: “eu não 
lhe atendo porque você não é meu”, não existe isso. Só que tem muita gente que faz 
isso, que se utiliza da história de população adstrita, etc., para não atender (B). 

Concretamente, houve a possibilidade de observar, em relação a usuários de 

outras áreas do próprio município onde não havia cobertura pela ESF, que procuram 

atendimento nas unidades, que todos foram atendidos. Mas, receberam a orientação 

de procurar outras unidades de saúde, já que não eram cadastrados e/ou não 

residiam119 naquela área. Outra justificativa, para não continuar atendendo, foi a de 

que havia excesso de pessoas cadastradas na área, os profissionais que atendiam a 

uma população acima de 4000 pessoas, que o máximo preconizado pela PNAB.  

A PNAB, em suas contradições apresenta que o trabalho na saúde da Família 

é dirigido a populações de territórios bem delimitados, e ao mesmo tempo refere que 

a ABS é orientada pelo princípio da universalidade do acesso. Ratifica, nos seus 

fundamentos, que tem como estratégia prioritária a Saúde da Família, que deverá: 

                                                 
119

 O uso do “e/ou”, nessa justificativa foi uma forma de incluir as pessoas que se cadastram como residentes na área, na casa 
de alguém da família para receber atendimento. Isso foi relatado e o profissional tem conhecimento, se trata geralmente de 
filhos, que já não residem com a família, mas onde residem não são cobertos pela ESF. 
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“possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde [...], caracterizados 

como porta de entrada preferencial do sistema de saúde, com território adstrito; [...] e 

desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre equipes e a população 

adscrita” (BRASIL, 2007, p.12-3).  

Quando da descrição das características do processo de trabalho na ESF 

destaca: a definição precisa do território de atuação, mapeamento e reconhecimento 

da área adstrita, que compreenda o segmento populacional determinado, com 

atualização contínua (p.28). 

Portanto, a proposta da PNAB se aplicaria pressupondo que a cobertura da 

ESF, no território nacional fosse de 100% da população, pois todos teriam acesso as 

USFs, para fazer valer à questão da USF ser considerada a porta de entrada 

preferencial do sistema de saúde. Mas, na prática a cobertura é inferior a 60%, e há 

municípios que não têm USF implantadas. Nesse sentido, fica evidente que não há 

universalidade do acesso e sim seletividade (focalização), tanto no que se propõe 

institucionalmente, quanto na prática da ESF.  

Evidentemente, a universalidade de acesso embora pareça não está 

relacionada ao processo de trabalho na ESF, de forma direta, acaba confundindo os 

profissionais quanto a ter como orientação o cumprimento dos princípios do SUS, no 

âmbito das suas atribuições e não cumpri-los, na prática, pela forma como está 

estruturada a Saúde da Família.   

Retomando a discussão específica sobre territorialização/população adstrita 

na ESF, cabe enfatizar que fica evidente o estabelecimento de vínculos entre os 

profissionais e os usuários, porém, são construídos de forma individualizada, por 

categoria profissional e por usuário, dependendo da freqüência com que o usuário 

busca ou requer o(s) serviço(s) de determinado profissional. Um exemplo, relatado 

por um profissional de nível superior, deixa clara essa afirmação, quando expos que 

na SF tinha a possibilidade de atender uma criança, que depois se tornava 

adolescente, engravidava, fazia seu pré-natal e após o nascimento da criança fazia 

a puericultura reiniciando outro ciclo. Nesses casos, o vínculo se torna mais forte e 

longitudinal.  

É inegável que o vínculo estabelecido entre o ACS (por residir na área) e os 

usuários, não pode ser comparado ao que se estabelece com os demais 

profissionais; pois, ocorre numa dimensão que envolve além do vínculo com o 

indivíduo, os vínculos com as famílias e a comunidade, sendo mais consistente e 
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proporcionando uma apreensão mais aprofundada da realidade que ultrapassa as 

atribuições específicas desse profissional. Dessa forma, esse território dinâmico, 

para o ACS, se apresenta como uma realidade que é conhecida superficialmente 

pelos demais profissionais, salvo algumas exceções, quando algum profissional tem 

ou teve familiares que residiram ou residem na comunidade.  

Inclusive, um ACS sugeriu que o médico e a enfermeira deveriam desenvolver 

o seu trabalho como eles desenvolvem, ou seja, através de uma maior interação 

com a comunidade nas ruas, nas residências, nos espaços sociais (escolas, igrejas, 

associações, etc.). Portanto, não deveria ser uma atribuição específica do ACS, 

porque faz parte da comunidade, mas de todos que atuam na SF. Só assim, todos 

os profissionais conheceriam, de fato, os problemas, a realidade da comunidade e a 

atuação efetiva de um ACS.  

Portanto, o território na Saúde da Família é considerado, prioritariamente, 

pelos profissionais, na sua dimensão geográfica, que orientam a organização do 

processo de trabalho, no que se relaciona ao planejamento e à organização da 

demanda e da oferta das ações. O que não deixa de ser, uma organização 

espacializada do trabalho que é subsidiada pelo cadastramento dos usuários 

realizada e atualizada pelos ACSs, sistematicamente.  

 

3.2.2. Trabalho em equipe multiprofissional 

 
O trabalho em equipe multiprofissional e interdisciplinar se constitui, digamos, 

no segundo pilar, não por ordem de importância, do processo de trabalho da ESF; 

que se apresenta enquanto uma estrutura organizacional horizontalizada de 

trabalho, tendo como objetivo principal atuar no processo saúde-doença, produzindo 

resultados positivos sobre os diferentes fatores que o determinam ou condicionam. 

Portanto, a discussão compreenderá não apenas as referências do ponto de 

vista conceitual e geral sobre o trabalho em equipe, mas será considerada a 

especificidade que essa dimensão majoritária do processo de trabalho assume na 

concepção e configuração do processo e das condições de trabalho na ESF.  

Segundo Piancastelli et al. (2000), a concepção de equipe, de forma geral, se 

vincula à de processo de trabalho, portanto, sujeita às transformações que vem 

ocorrendo no mundo do trabalho. Enfatizam que uma das transformações mais 

significativas do trabalho, na atualidade, é a permuta entre um trabalho de ação 
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individual para um trabalho em grupo. Porém, há grupos trabalhando em diferentes 

situações, onde alguns se tornam equipes e outros permanecem como grupos.  

Assim, consideram um grande desafio transformar um grupo de trabalhadores 

em uma equipe de trabalho. 

Desafio que passa pelo aprendizado coletivo da necessidade de uma 
comunicação aberta, de uma prática democrática que permita o exercício 
pleno das capacidades individuais e uma atuação mais criativa e saudável 
de cada sujeito, evitando, assim, a cristalização de posições, a rotulação e 
deterioração das relações interpessoais. [...] o trabalho em equipe não 
implica em eliminar as diferenças existentes entre seus membros (sociais, 
culturais, etc.) e sim trabalhar essas diferenças – os conflitos 
(PIANCASTELLI et al, 2000, p.49).   

Motta (2001), sobre a compreensão do trabalho em equipe, argumenta que o 

valor das atividades, a razão de ser, a forma de agir determinam o trabalho em 

equipe. As equipes mais modernas apresentam as tarefas mais intangíveis e não 

rotineiras ocupando o maior espaço, que alteram as concepções tradicionais sobre 

grupos e equipes de trabalho.   

O autor afirma que “as equipes são formas mais aprimoradas dos grupos de 

trabalho” (p.59); pois, apresentam todas as vantagens dos grupos e podem criar um 

espírito único, comum e positivo para o trabalhador coletivo, através de esforços 

organizados. São compostas por pessoas que, por motivos intrínsecos à 

organização do trabalho, deverão atuar em conjunto. No aspecto funcional, as 

pessoas de diferentes formações trocam informações, ideias e resolvem problemas 

com mais facilidade.  

A existência e a ação de uma equipe independem das intenções 
particulares de qualquer de seus membros. Mas, o fato de pertencer a uma 
equipe não reduz os desejos e as intenções individuais em relação à 
carreira ou profissão. Expectativas e conflitos [...] estão também presentes 
nas equipes, bem como, a espontaneidade individual, [...] a 
imprevisibilidade (MOTTA, 2001, p.60).  

Motta (2001) define equipes de saúde como sendo:  

Todos os grupos assim formados, seja para atividade comunitária – 
normalmente grupos de ação preventiva -, seja para uma ação mais interna 
nos serviços de saúde (como em ministérios, hospitais, centro e postos), 
[...]. Usualmente, a designação de tarefas a uma equipe de saúde precede o 
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conhecimento sobre as características das pessoas. Impõe-se uma forma 
de agir de maneira genérica.  Quando se tornam membros da equipe, as 
pessoas tendem a adaptar o que sabem, e o fazem às suas características 
pessoais; isso força a diversidade e a especialização das ações de trabalho. 
Quanto mais especializados os membros da equipe, mais individualidades e 
acomodação às características pessoais (MOTTA, 2001, p.60-1). 

Para Motta (2001) há organizações onde a estruturação de uma equipe 

ocorre antes da definição de tarefas, a especialização do trabalho emerge da coesão 

da equipe e não de imposições de mecanismos burocráticos. Assim, é no cotidiano 

da prática de uma equipe que se redescobre as possibilidades de trabalho e se 

reelaboram sucessivamente as tarefas e as interrelações pessoais. A tentativa de 

codificação é menos útil do que a aprendizagem coletiva periódica sobre os 

significados e possibilidades da equipe.  

Assim, deve-se preferir construir relações mais fortes através de reflexões 
periódicas e programadas, em que se compartilhem expectativas, 
esperanças e objetivos, obstáculos, interesses, possibilidades de êxito e 
fracasso. A interação fornece informações e perspectivas impossíveis de 
serem obtidas individualmente, ressaltando as reinterpretações sobre fatos 
que os esquemas profissionais dos membros deixam passar despercebidos 
ou julgam com outra relevância. Para fortalecer o espírito de equipe, a 
reflexão, o debate, o confronto de experiências e de expectativas, deve-se 
sempre recorrer a propostas de cooperação e de ajuda mútua (MOTTA, 
2001, p.61).  

Segundo Santana (2000, p.13) essa nova equipe de saúde, da ESF, estará 

sempre em processo de conformação, quanto ao perfil de competências e 

habilidades de seus integrantes; ou, avançando mais na polêmica, onde a 

composição básica está imposta através de instrumentos burocráticos, mas que 

pode se alterar ou se adaptar, conforme a realidade nos diferentes contextos sociais, 

econômicos, culturais, etc., do país e consequentemente, de cada município.  

Em relação a outras equipes de saúde, formadas a partir de perfis de trabalho 

e esquemas de atuação, consagradas por anos de experiência, que atuam em 

segmentos mais tradicionais; a equipe de saúde da família, enquanto trabalho 

coletivo multiprofissional, além, do fato de exigir certo grau de cooperação, 

complementaridade, decisões pactuadas com planejamento mais amiúde, etc., 
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passa a ter nesses aspectos seu caráter distintivo120. Nesse sentido, Santana (2000) 

adverte que: 

Não se pode adotar uma postura dogmática ao abordar o tema, no processo 
de trabalho da ESF. [...], há que cercar-se de cuidados para evitar 
armadilhas, ao ponto de admitir possibilidades que beiram a fantasia ou o 
delírio. Até certo ponto, o trabalho desta equipe pode e deve ser a ponte 
para um novo cenário no contexto dos serviços de saúde. Mas, outras 
iniciativas no campo das políticas públicas e da ação de outros setores [...] e 
da própria sociedade podem e devem ser também consideradas, sem a 
pretensão de incluí-las no rol de trabalho de uma equipe de saúde que, de 
outro modo, poderia adquirir contornos de panacéia (p.14). 

A ESF, oficialmente não foi proposta para se estruturar através da simples 

agregação do trabalho de algumas categorias profissionais, e sim no trabalho em 

equipe multiprofissional, que pressupõe uma ação interdisciplinar, onde haja a 

possibilidade de a prática de um profissional se recompor na prática de outro; e, 

ambos passem por transformações para intervir numa dada realidade, numa 

dimensão que contemple a integralidade das ações individuais e coletivas visando à 

resolução dos problemas de saúde e a satisfação das necessidades prioritárias da 

população. 

Quanto à proposta de trabalho da SF em equipe multiprofissional que tem 

como objetivo o desenvolvimento de uma prática interdisciplinar, na busca da 

integralidade da atenção à saúde; cabe certo esclarecimento acerca do 

entendimento de trabalho multiprofissional e interdisciplinar.  

Feuerwerker e Sena (1999) enfatizam que, trabalho em equipe, trabalho 

multiprofissional e intersetorialidade não são sinônimos; são conceitos 

interrelacionadas, que compreendem dimensões distintas da atividade humana: a 

produção de conhecimentos, o saber e a prática produtiva – o trabalho. Contudo, 

afirmam que, na prática, ainda se trabalha por disciplinas com enfoques específicos 

de conhecimento da realidade, dos problemas e das necessidades, a partir de 

determinado ponto de vista, ou seja, de uma visão unidisciplinar que, evidentemente 

é fragmentada e reduz o objeto de acordo com os limites de cada disciplina.  

Acerca das diferenças que emergem, não apenas dos limites entre 

disciplinas, mas também entre teorias, paradigmas, campos epistemológicos, 

                                                 
120

 Sobre a distinção de análises entre equipes de saúde, Araújo & Rocha (2007, p.457), propõem que o PSF seja uma linha 
demarcatória decisiva, ou seja, as análises sobre o trabalho em equipe na saúde devem considerar o antes e o depois, ou o 
pré e o pós-PSF. 
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profissões e campos de saber e fazer; Vasconcelos (2002, p.152-3) defende que “é 

mais correto falar de práticas “multi-”, “pluri-“, “inter-“ e “trans-”, acompanhadas por 

diversos complementos como, por exemplo, práticas multiprofissionais, 

interdisciplinares, etc”.  

Aponta que, o termo interdisciplinaridade por ser o mais difundido é o que 

mais utiliza em seus estudos, compreendendo que este inclui, porém, vai muito além 

das disciplinas. As práticas inter-, abrangem a interação entre diversas fronteiras de 

saber.  

A crise do trabalho nas sociedades capitalistas contemporâneas, tendo em 
vista a atual conjuntura de neoliberalismo e de crise do Estado e de suas 
políticas sociais, principal campo de trabalho na área de projetos públicos e 
de serviços sociais e de saúde, vem oferecendo inúmeros obstáculos às 
práticas inter-, principalmente em países do Terceiro Mundo, onde essa 
crise é ao mesmo tempo mais estrutural e mais aguda (VASCONCELOS, 
2002, p.161-3).  

Assim, destaca como sendo algumas das principais mudanças que afetam as 

condições de trabalho profissional: o crescimento estrutural das taxas de 

desemprego; a redução dos vínculos trabalhistas permanentes com crescente 

terceirização e precarização da força de trabalho; as políticas de reajustes salariais 

restritivos; entre outras; que dificultam, por exemplo, a efetiva implantação do 

trabalho profissional interdisciplinar (VASCONCELOS, 2002). 

Minayo (2010) aponta uma confusão comum que ocorre na área acadêmica, 

que no nosso entendimento se aplica ao trabalho em saúde, quando se refere:  

Que se realiza uma atividade interdisciplinar, quando na verdade o que 
colocamos em ação é a colaboração interprofissional para a solução de 
problemas ou para solução de problemas ou execução de um programa que 
requer a presença, por exemplo, de assistente social, do operador de 
direito, do médico, e assim por diante. Nesses casos, não estamos diante 
de disciplinas propriamente ditas, mas sim de campos de conhecimentos e 
práticas como o Serviço Social, a Saúde Coletiva, a Medicina, em que as 
especialidades profissionais se encontram e cooperam (MINAYO, 2010, 
p.436).  

A autora argumenta que, 

a interdisciplinaridade constitui a articulação de várias disciplinas em que o 
foco é o objeto, o problema ou o tema complexo, para a qual não basta a 
resposta de uma área só. [...]. Então a interdisciplinaridade não deve ser 
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entendida como uma camisa de força para juntar pessoas, e nem para 
acomodar interesses: quando demandada, ela responde a uma pergunta 
trazida por um tema, de tal forma que ultrapasse a multidisciplinaridade e a 
multiprofissionalidade, ao mesmo tempo em que conta com elas (MINAYO, 
2010, p.438). 

Segundo Minayo (2010), o conceito de multiprofissionalidade, é utilizado 

frequentemente e diz respeito à múltipla articulação de áreas profissionais. Essa 

articulação acontece, geralmente, para solucionar um problema complexo da prática, 

quando são necessários conhecimentos de alguns especialistas.  

Há uma contribuição recente de Ortiz (2010), inclusive discutindo a 

perspectiva de outros autores, além de Vasconcelos, sobre trabalho em equipe e a 

interdisciplinaridade no Serviço Social, mas aplicável à saúde, onde qualifica como 

sendo uma relação interdisciplinar:  

Àquela que possibilita a interlocução horizontal entre os diversos saberes e 
práticas, sem desconsiderar as particularidades de cada profissão, e 
principalmente a natureza da contribuição que cada um desses sujeitos 
profissionais é capaz de oferece. Isso exige que, cada profissional envolvido 
na equipe de caráter interdisciplinar compreenda exatamente em que 
consiste o objeto de intervenção de cada integrante da equipe (ORTIZ, 
2010, p.329-30).  

A autora acrescenta que, para construir uma prática interdisciplinar, que seja 

“capaz de superar a fragmentação dos saberes”, é imprescindível que o trabalho 

interdisciplinar seja orientado numa perspectiva de totalidade; que possibilita “a 

constituição de práticas que rompam com a naturalização, a psicologização e a 

moralização das expressões da questão social tão presentes historicamente no país, 

e reatualizadas mundialmente em tempos de crise” (ORTIZ, 2010, p.333). 

Diante do exposto, com ênfase à intersetorialidade considero que Minayo 

(2010), resume de forma bastante clara e precisa, quando afirma que a 

interdisciplinaridade não configura uma teoria específica ou um método novo: ela é 

uma estratégia. E, “os fundamentos e as estratégias de interação é que devem 

comandar nossa prática teórica; que não só amplia o conhecimento, mas, também 

subsidia a prática transformadora” (p.441). 

Quanto à discussão sobre o trabalho em equipe na Saúde da Família, a 

PNAB determina que cada equipe de saúde da família deverá ser composta 

minimamente por cinco categorias profissionais (médico, enfermeiro, auxiliar ou 
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técnico de enfermagem e ACSs), podendo incorporar profissionais de saúde bucal, 

que conformam a Equipe de Saúde Bucal (ESB). A ESB se apresenta em duas 

composições (modalidades), ambas contando com um cirurgião dentista e um ASB; 

porém, o que diferencia uma modalidade da outra é a presença ou não do TSB. 

Na análise do processo do trabalho em equipe na ESF, os profissionais 

impõem os seus pontos de vista e contribuem, entre outros aspectos, num 

entendimento ambíguo quando afirmam, por um lado, que trabalham em equipe e 

reconhecem que na saúde da família o trabalho é em equipe; e, se junta a isso, o 

fato de durante a abordagem utilizarem frequentemente uma frase, com um sentido 

possessivo e não com sentimento de pertencimento: “a minha equipe”. E, por outro, 

ao declararem que, cada um desenvolve o trabalho individualmente. Um deles 

chegou a afirmar que: o trabalho na ESF é em equipe, “mas, se disser que trabalho 

em equipe estou mentindo”.  

Ocorrem nas USF, algumas reuniões (semanais ou mensais), que 

denominam de reunião da equipe, que foram citadas pelos profissionais. Porém, 

raramente todos os que compõem uma equipe, participam, sob a alegação de que 

não têm tempo.  

As reuniões, que ocorrem com certa frequência contam com o enfermeiro, o 

auxiliar de enfermagem ou os ACSs de determinada equipe.  Eles reforçam que não 

há diálogo entre demais profissionais, apenas comunicações para encaminhamento 

de algum caso ou tirar alguma dúvida. Há dias, nos quais nem se cumprimentam, 

porque não se vêem. A “falta de integração” foi uma das questões mais 

mencionadas, enquanto motivo, para não se efetivar o trabalho em equipe.   

No caso dos profissionais de enfermagem, fica evidente que constituem uma 

subdivisão da equipe de saúde da família, na prática há uma equipe de enfermagem 

(como é usualmente denominada em outras unidades de saúde, principalmente nas 

hospitalares), que é formada: pela enfermeira, o auxiliar ou técnico e, no caso da 

Saúde da Família, os ACSs. Eles atuam de forma integrada, porém há uma 

hierarquia, onde enfermeiro é o coordenador/supervisor do trabalho dos demais, 

mas grande parte da atuação é discutida entre eles. Há casos, onde o enfermeiro 

realiza algumas atividades do auxiliar da sua equipe, quando esse falta ao trabalho, 

ou está sobrecarregado, sem demonstrar insatisfações. Essa é uma prática de rotina 

nas unidades de saúde, de outros níveis de complexidade, replicável na ESF.  
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Ainda em relação ao trabalho dos auxiliares de enfermagem, especificamente, 

eles dividem o trabalho entre eles, quando há mais de uma equipe, por USF. Cada 

dia ou semana, um deles fica responsável por uma ou mais atividades (vacinação, 

curativos, dispensação de medicamentos, coleta de material para exames, etc.), 

para todos os usuários, independentemente de ser cadastrado na equipe 1, 2 ou 3. 

Nessa forma de organizar o trabalho, está prevista a rotatividade e ela ocorre, 

basicamente, em função de haver apenas uma sala destinada a uma ou duas 

atividades. Esses profissionais acabam, forçosamente, planejando e atuando de 

forma conjunta. 

Quanto à ESB, a situação é mais complexa, há poucas referências, por parte 

dos profissionais da equipe mínima da ESF, em reconhecê-los enquanto equipe de 

saúde da família; mais ainda, alguns sequer lembram que os profissionais de saúde 

bucal atuam nos espaços de uma mesma unidade. Vejamos um dos relatos: 

Dentista para mim é lenda, não faz parte da equipe. Não tem relação nenhuma, nunca. É 
verdade, que a gente também não procura, porque já sabe o que é que vai encontrar. 
[...]. É ruim, [...], já tem um bloqueio. Eu poderia chamar, mas não vou, não adianta. Mas, 
nunca tentei, na verdade, porque já sei da história (risadas). Mas, [...] de repente, eu vou 
chamar pelo menos uma vez, [...] (B). 

Observa-se uma rejeição em reconhecer, tanto a atuação dos profissionais de 

saúde bucal na ESF, bem como, uma clara dificuldade em se aproximar dos 

profissionais, sem uma explicitação dos motivos. Um profissional revelou que 

apenas conhece os profissionais que atuam em saúde bucal, na sua unidade.   

Os profissionais de saúde bucal expressam claramente o distanciamento 

físico e organizacional, entre a equipe de saúde da família e a ESB; bem como, a 

sua exclusão do cotidiano do trabalho da ESF, na comunidade. Embora, deixem 

evidente o desejo de se integrar aos demais profissionais. E, afirmam que, em saúde 

bucal o trabalho é em equipe, pois, um trabalho depende do outro, ou seja, o do 

dentista com do ASB e do TSB, havendo integração entre eles.  

A ESB é como se fosse um apêndice [...]. A equipe de saúde da família é só o médico, o 
enfermeiro, o técnico de enfermagem e os ACSs. Então, já começa o nó daí; nós 
fazemos parte da equipe (C). 
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Esses relatos não se restringem apenas ao sentimento dos profissionais de 

saúde bucal, que se sentem excluídos da equipe de saúde da família e vice-versa. O 

próprio conteúdo da PNAB põe a ESB à margem da Estratégia, quando define a 

composição da equipe de saúde da família e enfatiza que a essa pode ser 

incorporada a equipe de saúde bucal. Inclusive admite que, na adstrição da clientela 

uma ESB poderá fazer parte de 1 ou de 2 equipes de SF.  

No caso de uma ESB para duas de SF, os profissionais chegariam a atender 

uma população de até 8.000 pessoas. O que é impossível, pois o número de 

pessoas é, absurdamente, elevado para o atendimento de uma ESB; salvo se todos 

os atendimentos fossem coletivos: em escolas, creches, abrigos, etc. Mas, parte dos 

problemas de SB requer procedimentos individuais e não há rede de referência do 

SUS, para os problemas odontológicos considerados básicos: restauração, 

exodontia, etc.   

Em princípio, os profissionais demonstraram certo interesse em trabalhar em 

equipe e referiram ter boa convivência com relações respeitosas, cordiais e até de 

amizade; mas não se reúnem, como foi referido, sob a alegação de “falta de tempo”, 

para discussão, negociação/consenso; enfim, para a busca da tão referida 

integração entre os profissionais.  

Na prática, se observou algumas iniciativas individuais e pontuais, que 

buscavam o diálogo como via de superação de algumas dificuldades, como por 

exemplo, o estímulo à realização de reuniões sistemáticas, com maior participação 

dos profissionais ou à formação de grupos de usuários por patologia, por faixa 

etária, por situações de riscos, entre outros; para a realização de ações de 

promoção da saúde e de prevenção de doenças e de agravos, bem como, que 

possibilitem planejamentos, de forma coletiva, etc.  

Vejamos o depoimento de um profissional sobre a tentativa de propor a 

integração entre o seu trabalho e dos demais profissionais que, embora tenha 

encontrado dificuldades, demonstra que persistirá nessa busca. Ele refere que, é um 

posicionamento isolado, porque insiste numa questão que a maioria dos 

profissionais não apóia ou é indiferente. E apresenta algumas dificuldades, quando 

tenta dialogar. 

Se dá de maneira pacífica, aberta. Mas, quando vai se tocar nas crises, quando vai se 
tocar num ponto de vulnerabilidade, aí se desperta um sentimento: o animal de cada um. 
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[...] é muito difícil. A gente trabalha, porque vive numa situação que é melhor deixar 
como está, do que enfrentar um problema. É melhor ver bem cada um e tal; e cada um 
fazer o seu. Isso é o processo de trabalho nessa unidade, [...]. [...] poderia fazer muito 
mais, do que estou fazendo, se tivesse uma integração maior, um diálogo maior, uma 
compreensão maior entre as pessoas (D).  

Na realidade, os profissionais só se reúnem, no caso, todos que compõem a 

equipe, quando são convocados pela gestão para a realização de alguma campanha 

de prevenção e/ou controle de doença ou agravo, onde têm que alcançar tal 

cobertura, por área, ou por outros assuntos de interesse da gestão. Assim, os 

profissionais se apresentam enquanto equipe - equipe que se forma 

momentaneamente ao sabor dessas ocasiões cujo resultado requer a participação 

de todos para a obtenção de uma meta. Mas, tão logo se alcance o resultado as 

equipes se deformam, e todos voltam ao trabalho individual.  

Portanto, a composição da equipe de SF obedece, formalmente, a prescrição 

da PNAB e, obrigatoriamente ao Cadastramento Nacional de Estabelecimentos de 

Saúde (CNES), que a qualifica enquanto equipe de saúde da família de determinada 

USF, por município. 

Também, ocorre que os profissionais da SF não se vêem como parte ativa do 

processo, alguns se tornam apáticos/acomodados, desmotivados e muitas vezes 

submissos e dependentes de outros profissionais; até admitem certa rigidez 

hierárquica, por não haver canais legítimos ou efetivos de participação e de 

comunicação entre eles. Assim, o ambiente de trabalho acaba tornando-se propício 

aos domínios individuais, que distancia um profissional do outro e até os tornam 

submissos e alguns chegam a se sentir inferiorizados, como mencionado nesses 

relatos: 

[...]. Quando marcam uma reunião com a gente, os mais elevados, os doutores, não 
ficam. Aí ficamos a mercê do que eles quiserem, [...] (E).  

Essa história de lidar com o poder...., porque o médico trabalha de acordo com a 
formação dele que é médico-centrada, onipresente, onipotente, tudo. Para quem 
trabalha no PSF isso é terrível. Essa questão da estrutura de poder torna-se sempre 
presente. [...] há alguns incômodos por conta dessas questões, [...] da distribuição do 
poder dentro da equipe. [...]. Numa reunião foi vista a proposta de se cobrar mais sobre o 
outro; [...]; isso começou a surtir resistências de todo mundo, quem é que vai cobrar? 
Quem é que vai cobrar? Surgiu um mal estar. Aqui não manda ninguém! (D). 
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Nesse último relato, com destaque aos trechos: “Quem é que vai cobrar?” 

“Aqui não manda ninguém!”. A acumulação flexível se fundamenta no trabalho em 

equipe (team work), cujo lema é “Somos todos chefes” (ALVES, 2005, p.54). Assim, 

para o desenvolvimento do trabalho em equipe é estimulada integração ou o 

engajamento da equipe com o processo de produção, pressupondo um incremento 

da supervisão e do controle do trabalho, exercido pelos próprios trabalhadores. No 

trabalho em equipe há uma maior capacidade de manipulação do trabalhador 

através da captura do saber e do fazer, bem como, da sua disposição intelectual-

afetiva em cooperar com a lógica do capital.  

Alves (2001, p.179) aponta que a incorporação de “novos procedimentos 

organizacionais” vinculados à reestruturação produtiva, como o trabalho em equipe 

com polivalência e plurifuncionalidade dos trabalhadores, não se adéqua apenas ao 

trabalho na indústria, mas também ao trabalho em serviços, de administração 

pública, que mesmo não participando da criação de valor, então inseridos na lógica 

da acumulação capitalista.  Cabe enfatizar que, nessa lógica, o team work – trabalho 

em equipe, pressupõe a intensificação da exploração do trabalho. 

Retomando a discussão do que se apresentou na prática da ESF, 

observamos que o trabalhador chega à unidade, para iniciar seu trabalho, 

cumprimenta algumas pessoas, ocupa seu lugar fixo (sala) ou sai para atividades 

fora da unidade (visitas domiciliares); e inicia, assim, a sua rotina diária, individual, 

previamente agendada, embora contemple algumas situações inusitadas, quando 

ocorrem. 

O fato é que, a ESF preconiza o trabalho em equipe multiprofissional, mas na 

prática o trabalho é desenvolvido por um grupo de trabalhadores, de diferentes 

categorias profissionais e operacionalizadas, quase que exclusivamente, de forma 

individualizada. Haja vista, alguns procedimentos/ações específicos, os quais 

necessitam da colaboração de outro profissional como, por exemplo, os de saúde 

bucal.  

Dessa forma, os trabalhadores da SF, como pessoas em suas 

individualidades se integram à ESF e a levam adiante, em uma rotina de produção 

de serviços, que prioriza a quantidade – cumprimento de metas -, em detrimento à 

qualidade das ações, até dos próprios desempenhos, enquanto profissionais.  

 Ademais, ficou evidente tanto pela observação quanto pelos argumentos dos 

profissionais de que a ESF é absorvida por uma prática na qual ainda predomina o 
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poder do profissional médico sobre os demais profissionais, com clara subordinação 

ao fazer médico. Mas, há outra estrutura de poder, não menos poderosa, bem 

presente que é a do profissional de nível superior sobre os de nível 

médio/elementar; aí, ficam fortalecidas as velhas relações de poder hierarquizadas 

verticalmente, entre os profissionais, com clara evidência de demonstração de status 

de uns sobre os outros. Há casos onde os próprios profissionais de nível superior 

(não médicos), admitiram que deverá haver hierarquia, mas, relatam que nem todos 

sabem como lidar com esse componente. Vejamos a seguinte exposição:  

Eu acho que o importante é a ética profissional, tem que existir. [...]. Infelizmente existe 
hierarquia. Mas, não se deve usar a hierarquia para prejudicar ninguém, nem para 
humilhar e fazer mal a outra pessoa. Usa-se a hierarquia para organizar o trabalho, 
porque em todo canto tem que ter alguma pessoa que está acima da gente, no bom 
sentido, [...]. O que falo é da particularidade do indivíduo, o modo de lidar com as 
palavras, [...]. A gente tem que ser meio termo, não pode ser tolerante demais, nem 
compreensiva demais, também tem que jogar (F).  

Mas, o antigo e conhecido “modelo médico-centrado” é legitimado, na ESF, 

através do reconhecimento dos usuários de que a atenção à saúde é 

prioritariamente o acesso à consulta ou atendimento do profissional médico. Isso foi 

observado durante uma manhã durante um agendamento de consultas médicas, 

quando os usuários demonstraram uma exagerada satisfação ao conseguir a 

consulta (parecia um prêmio), ao passo que outros, que não conseguiam, saiam 

indignados. 

Contudo, há que se reconhecer que apesar de a consulta médica absorver 

quase todo o tempo de trabalho do profissional, que tem inclusive um quantitativo 

mínimo diário para cumprir, houve a demonstração de insatisfação em ter que 

priorizar a consulta na unidade em detrimento, por exemplo, do atendimento através 

de visita domiciliar, que consideram de extrema importância. 

 Houve uma exposição sobre a atuação que prioriza a consulta, com a 
seguinte ênfase: 

[...]. É um ambulatoriozão. A demanda é estrangulada. [...]. [...], não dá para parar de 
atender, porque o distrito pode chegar e mandar fechar a barraca (dá risadas). [...].Não 
consigo atender toda demanda da área. A esperança está na implantação do 
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acolhimento na unidade, para organizar tudo. Daria até para fazer um SPAzinho
121

 [...] 
(B).  

 Acrescenta que, só prioriza a consulta na unidade, porque há uma imposição 

por parte do sistema de saúde em atingir metas quantitativas sem a devida 

preocupação com a qualidade do atendimento; porém, refere que não atende os 16 

pacientes por turno, como é estabelecido, pois considera impossível, já que alguns 

pacientes, dependendo do problema, podem passar quarenta minutos ou mais em 

num atendimento. E, reforça que o usuário da SF é, em sua maioria, alguém 

conhecido pelo profissional, em relação as suas condições de vida e de saúde, 

diferentemente de um ambulatório comum, que atende por problema apresentado no 

momento. 

Inúmeros fatores, que serão vistos ao longo da discussão, dificultam a 

integração entre os trabalhadores e impede que se organizem para exercer uma 

pressão coletiva em torno de uma proposta de alteração não apenas na organização 

do processo de trabalho, no sentido mais amplo, mas, até num sentido mais restrito, 

digamos, mais particular, até de ordem relacional.  

 

3.2.3. Trabalho prescrito e trabalho real 
 
 
Entremos na análise de outra dimensão que é a questão do caráter prescritivo 

da ESF, que determina de forma detalhada às atribuições para a operacionalização 

do trabalho, tanto das equipes quanto de cada categoria profissional, que apesar de 

se apresentarem dentro da lógica de trabalho prescrito se justapõem ao trabalho 

real.  

A discussão sobre trabalho prescrito e trabalho real é amplamente estudada 

pelos profissionais que trabalham com ergonomia do trabalho, originada em países 

de língua francesa sob a denominação de ergonomia da atividade. Mas, não é 

restrita e específica aos estudiosos de ergonomia. Contudo, a produção teórica em 

ergonomia tem como um dos pilares a distinção entre trabalho prescrito e trabalho 

real enquanto dimensões que se integram e se distanciam nas organizações do 

trabalho. 

                                                 
121

 SPAzinho é uma forma diminutiva, que foi utilizada para SPA - Serviço de Pronto Atendimento. 
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Segundo Ferreira e Freire (2001), a noção de trabalho prescrito tem sua 

origem no legado de Frederick Taylor, nas ideias associadas às técnicas de 

padronização do trabalho e dos modos operatórios (one best way), ou seja, do 

modelo Taylorista de racionalidade produtiva. Contudo, a formalização do trabalho 

prescrito surgiu de modo incipiente no interior do capitalismo no século XIX, mas 

assume um caráter mais efetivo durante o século XX, num cenário onde o controle 

do trabalho pelo capital buscava um debate mais amplo sobre modelos de 

organização do trabalho. 

O Grupo Ergo & Ação (2003, p.11) publicou um Caderno sobre ergonomia, 

onde afirma que Taylor não é o inventor do trabalho prescrito, ele apenas legitimou 

do ponto de vista da racionalidade científica os métodos que orientam a ação dos 

planejadores na coordenação e configuração de situações produtivas, que passaram 

a operar em todos os modelos socioprodutivos. O conjunto das prescrições passa a 

ser integrado, dentro de certa racionalidade, à critérios de julgamento de utilidade, 

manifestos nas prescrições que irão condicionar as atividades de trabalho. E, 

enfatiza que, enquanto atividade originalmente social, o trabalho comporta uma 

divisão social e uma divisão técnica. O grupo refere que trabalho real é a antítese do 

trabalho prescrito e não necessariamente o seu contrário. Constitui-se naquilo que o 

sujeito faz para atingir os objetivos da tarefa. E afirma:  

O itinerário percorrido até o momento coloca de um lado a lógica do trabalho 
prescrito derivada de um modelo de racionalidade produtiva e estabelecida 
a priori pela organização prescrita do trabalho, e de outro, a lógica da 
atividade, decorrente dos reveses da situação, e decorrente da mobilização 
subjetiva dos sujeitos e em particular do uso da inteligência da prática, o 
que resulta numa organização real do trabalho (GRUPO ERGO & AÇÃO, 
2003, p.14). 

Sobre a distinção entre o trabalho prescrito e o trabalho real, Ferreira e Freire 

(2001), referem que: o trabalho prescrito compreende duas dimensões que se 

complementam: a primeira se refere ao trabalho teórico lato sensu, constituído pelas 

representações sociais, habitando os pontos de vista dos diferentes sujeitos na 

esfera da produção; e a segunda constituída por tarefas previstas, circunscritas num 

contexto sociotécnico particular, evidenciando os braços invisíveis da organização 

do trabalho que fixa as regras da produção. Portanto, no trabalho real se comporta a 

atividade do sujeito, seu modus operandi em um contexto sociotécnico específico, 
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que coloca em cena o seu corpo, a sua experiência e a sua afetividade para 

responder às lacunas do trabalho prescrito (p.180-1). 

Brito (2008) apresenta um conceito de trabalho prescrito baseado em estudos 

(na linha da ergonomia) de situações reais de trabalho que permitiram evidenciar 

que o trabalho, muito mais do que se visualiza exteriormente é distinto do que é 

planejado. Nessa perspectiva, trabalho prescrito e trabalho real se articulam numa 

dimensão muito complexa, que ainda carece maiores aprofundamentos, por isso 

propõe apenas uma compreensão de suas faces.  

Para a autora o trabalho prescrito se caracteriza por elementos vinculados á 

divisão social do trabalho e às relações hierárquicas, mas é importante enfatizar que 

há um nível de intermediação entre tarefa (trabalho prescrito) e a atividade (trabalho 

real), que se relaciona aos objetivos que os trabalhadores definem para si, de forma 

individual ou coletiva. Há situações em que, as prescrições se apresentam de forma 

implícita com o objetivo de induzir que o trabalho se desenvolve sem injunções – 

subprescrição, onde a definição dos meios e objetivos a serem atingidos acaba 

recaindo sobre o trabalhador – sobretrabalho -, que não é reconhecido nem 

remunerado. Sempre haverá uma parte implícita nas tarefas prescritas (p.442). 

Porém, independentemente de qual modelo de racionalidade produtiva mais 

se adéqua ao trabalho na ESF, é fato que além da intensa divisão do trabalho, há 

um conjunto de dispositivos que caracteriza uma organização prescrita do trabalho 

aliada ao componente real do trabalho. Mas, a pretensão não é analisar as 

atribuições prescritas (tarefas) se contrapondo ou se integrando ao trabalho real 

(atividade); e sim demonstrar como se configuram as tarefas (prescritas) na 

perspectiva dos trabalhadores da saúde da família.  

Todos os profissionais concordam que, em saúde, se faz necessário uma 

prévia determinação de algumas atribuições, que indiquem uma orientação do que 

deverá ser feito. Contudo, enfatizam que lidar com necessidades e problemas 

individuais e coletivos dentro de realidades particulares ou singulares, muitas vezes 

se apresentando de forma inusitada, não pode corresponder à rigidez de prescrições 

que visem, prioritariamente, o cumprimento de metas institucionais. Isso foi 

explicitado pelos profissionais, de várias formas, porém, a compreensão mais  e 

mais evidente sobre trabalho prescrito se relaciona, objetivamente, a tudo que é 

imposto ou pré-determinado, pelo sistema de saúde, sem a participação dos 

trabalhadores que nele atuam.   
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Nesse nível de análise, entram em jogo as situações que os profissionais da 

SF caracterizam como sendo atividades autônomas, ou a forma como as exercem 

que caracterizam como tendo autonomia para realizá-las. Na verdade, eles têm uma 

autonomia relativa, mas diretamente relacionada ao que está previamente 

determinado – prescrito -, que devido ao grande volume, acabam confundindo o uso 

de habilidades ou de criatividades para desenvolver as atribuições. 

Sobre essa questão, Campos (2007) considera que, a qualidade em saúde 

estaria assegurada se houvesse uma adequada conformidade entre autonomia 

profissional com certo grau de definição de responsabilidade atribuídas aos 

trabalhadores. Mas, adverte que essa combinação fosse devidamente gerenciada 

para que: “nem castrassem a iniciativa dos trabalhadores, nem deixassem as 

instituições totalmente à mercê das diversas corporações profissionais” (p.229).  

Acrescenta que o trabalho em saúde sempre está sujeito a imprevistos: 

Há regularidades, padrões que se repetem, tendências que podem ser 
identificadas; chega-se a afirmar, também, e com alguma razão, que na 
clínica “cada caso é um caso”. E isso não apenas na clínica. Foucault 
(1979) afirmava que “cada epidemia é uma nova epidemia”, casos 
singulares. E essa variabilidade acontecerá até mesmo naqueles casos 
clínicos ou epidemiológicos em que a doença de fundo fosse a mesma 
(CAMPOS, 2007, p.229).  

Para cada trabalhador de saúde há certa liberdade de intervenção que 

corresponde a sua competência profissional, que não é contraditória nem transgride 

com o que está prescrito. Inclusive, essa “autonomia” é estimulada pela instituição 

às vezes de forma imperceptível pelos trabalhadores, porque amplia o campo de 

atuação e o nível de competência técnica, que gera resultados imediatos e eficazes, 

mas também gera sobrecarga de trabalho.  

Em algumas exposições feitas pelos trabalhadores da SF, principalmente os 

de nível superior, sobre ter autonomia para desenvolver atividades, houve muita 

ênfase em dizer: “tenho toda autonomia, ou “tenho autonomia total”, “a ESF dá 

autonomia total ao profissional”, “no que é da minha competência tenho autonomia”. 

[...] tem que fazer o que é determinado pela gestão, [...]. Tem muita autonomia para fazer 
aquilo que é necessário, [...], mas não pode passar por cima da gestão. Então, fica 
naquele impasse, [...] para não piorar a minha situação, faço o que se preconiza (F). 
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O que se verificou, na prática, é que não há, mesmo para os que consideram 

que atua com autonomia total, um distanciamento em relação às atribuições 

prescritas pela ESF. Há poucas evidências, na prática dos profissionais, da 

capacidade de criar, elaborar e executar atribuições em relação ao que está 

estabelecido, ou seja, o que executam e denominam como atividades autônomas, 

na realidade são inerentes às competências do seu âmbito profissional, da sua 

formação específica e do seu desempenho individual. Por trás da aparente 

autonomia total, há, de acordo com os próprios relatos, uma nítida dependência ou 

submissão ao controle da instituição, sobre o que e como assumir o que produzem, 

com a preocupação de tomarem iniciativas ou desenvolverem habilidades que sejam 

incompatíveis, inadequadas ou até arbitrárias. 

Sobre essa questão, na ESF, as características prescritivas são inúmeras e 

se apresentam de forma bastante expressiva, principalmente no que deve ser 

realizado pelos trabalhadores. Segundo Linhart (2009, p.124) a aplicação de uma 

sistemática de prescrições extremamente detalhadas, controla e domina os agentes 

(os trabalhadores), que são colocados em situação objetiva para cumprir o que se 

espera, em quaisquer disposições de espírito. 

Os trabalhadores de nível médio e os ACSs negam ter qualquer grau de 

autonomia. Nas falas, relataram que tem que seguir tudo o que está determinado e 

sempre de acordo com a supervisão de um profissional de nível superior (enfermeiro 

ou o dentista); e ressaltam a questão da hierarquia, têm que sempre pedir 

autorização para realizar alguma atividade (alguma ação diferente), que não está 

determinada.  

 Ademais, cabe outra referência de Brito (2008, p.442), quanto às novas 

exigências tendenciais da organização produtiva contemporânea, como a 

denominada prescrição da subjetividade – sinônimo de exigência de implicação, 

iniciativa, criatividade, autonomia e disponibilidade para a produção. Em alguns 

casos os objetivos a serem atingidos são extremamente diversificados, levando o 

trabalhador a dar tudo de si para alcançar os resultados, gerando fadiga crônica e 

até exaustão. Soma-se a isso a inadequação do ambiente físico às situações de 

trabalho, na medida em que apesar de ser um componente externo, pode 

representar insatisfação e dificuldade para a realização do trabalho (algumas vezes 

é apontado como integrante do trabalho prescrito).  
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Nesse sentido, Brito (2008) destaca, sobre a necessidade do trabalho 

prescrito, principalmente na saúde, inúmeras discussões que têm contribuído para 

evolução dos conceitos e faz duas observações:  

O “trabalho prescrito” não deve ser reduzido à expressão de dominação do 
capital, pois tem um papel importante no desenvolvimento das atividades. 
Sua ausência, ou a não definição clara dos objetivos, de instruções e de 
determinados instrumentos de trabalho, compromete significativamente o 
desenvolvimento das atividades e a saúde do trabalhador. Logo, o 
fundamental é discutir: qual prescrição é pertinente? A segunda, a 
prescrição tem sempre um caráter situado (na medida em que há uma 
divisão de tarefas que se define localmente ou que depende dos meios 
colocados à disposição), abrigando-nos a ter cautela em falar 
genericamente sobre um determinado setor de trabalho (p.442-30). 

Fica evidente que, na ESF, os profissionais são induzidos para atuar na 

aplicação sistemática do que está prescrito de forma detalhada, por categoria 

profissional e são controlados e dominados pela exigência de notificações de 

procedimentos que alimentam os diferentes Sistemas de Informação em Saúde 

(SIS)122, ou seja, no preenchimento de variáveis contidas nos instrumentos dos 

sistemas, que são fixas, não permitindo adequações no seu preenchimento.  

Quanto à questão da prescrição ou da autonomia, concordo com Linhart 

(2009) numa argumentação relacionada à outra situação de trabalho, mas que trago 

para a realidade da ESF, que por trás da aparência de autonomia, esconde-se uma 

reapropriação, por parte da instituição, da autonomia dos trabalhadores. O que pode 

ser mais um esforço de prescrição da subjetividade individual e coletiva dos 

trabalhadores, tornando-os, no contexto da ESF, capazes de tomar iniciativas e 

propor melhorias, através de um engajamento estimulado, que não podem, de forma 

alguma, sair do que foi prescrito, que, em princípio já foram interiorizadas. Nesse 

caso, os trabalhadores são submetidos individualmente, ao que Linhart (2009) 

chama de: rolo compressor de um sistema unilateral de valores (p.126). A 

individualização, representada como processo de adaptação dos assalariados aos 

novos dados econômicos, estratégicos e tecnológicos, assim como à evolução da 

                                                 
122

   Para efetivação da transferência de recursos financeiros que compõem o PAB (Piso de Atenção Básica) variável, é exigida 
pelo MS a alimentação obrigatória do Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) que é um específico da ABS. Além do 
SIAB, há outros SIS que se não houver alimentação regular (mensal, sem atrasos) dos bancos de dados, acarretará a 
suspensão do repasse de recursos do PAB, que são: Sistema de Informação Ambulatorial – SIA; Sistema de Informação sobre 
Mortalidade – SIM; Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos – SINASC; Sistema de Informação de Vigilância Alimentar e 
Nutricional – SISVAN; Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN; e, Sistema de Informação do Programa 
Nacional de Imunização – SIS-PNI (Brasil, 2007ª; p.30). Outros sistemas de informação são alimentados pela ESF, não menos 
importantes que os demais, mas, não constam na listagem da PNAB, tais como: o SISCOLO (registro de coleta de exames de 
prevenção do câncer de colo), o HIPERDIA (para registro de casos de hipertensão e de diabetes), SIS – Pré-natal, etc. 
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natureza do trabalho, exprime-se naturalmente na nova ética e é exacerbada por ela 

(p.230).  

 

3.2.4. Polivalência dos trabalhadores da Saúde da Família. 

 

Cada vez mais, fica demonstrada a polivalência dos profissionais da Saúde 

da família, embora seja uma questão polêmica. Pois, a abordagem mais 

frequentemente aceita, por estudiosos, trabalhadores, gestores e outros atores, 

envolvidos direta e indiretamente com a ESF é a de que os trabalhadores da Saúde 

da Família são generalistas ou especialistas em saúde da família ou da comunidade.   

Considerando a amplitude da atuação dos profissionais da SF, que deverá 

integrar as atribuições específicas às ações relacionadas às diversas áreas 

programáticas123, além da demanda derivada das necessidades da população em 

seu contexto, através de ações – de cunho individual e coletivo à famílias/grupos e à 

comunidade -, que promovam saúde, previnam agravos com controle de riscos e 

danos, etc. Tudo isso, aliado à proposta de um cuidado integral, que necessita de 

conhecimentos dos diversos campos de saberes – atuação de forma interdisciplinar; 

o trabalho da SF é polivalente.  

Polivalência é um termo utilizado nos dispositivos organizacionais do 

complexo de produção, baseada no toyotismo. Os postos de trabalho polivalentes 

seriam ocupados por operários que realizassem vários trabalhos, que acatariam 

padrões reconfiguráveis em função da qualidade e da quantidade a ser produzida. 

Como se observa, atualmente, uma tendência crescente à interpenetração entre as 

funções consideradas produtivas e as improdutivas, pelo complexo de 

reestruturação produtiva, os serviços tendem a adotar, cada vez mais, elementos 

dessa lógica de racionalização do trabalho. 

Desse modo, trazemos a aplicação do termo “polivalência” enquanto um 

elemento importante no âmbito do trabalho em Saúde da Família, entendendo, 

evidentemente, que trabalho polivalente não é sinônimo de trabalho generalista, 

como muitos o consideram. 

Franco e Merhy (2007), consideram que há uma polêmica gerada em relação 

ao profissional ser generalista ou especialista, na verdade se trata de uma falsa 

polêmica, pois se o generalista se isolar no seu campo de conhecimento, ele pode 
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 As áreas programáticas foram descritas pela PNAB, já destacadas no capítulo 1. 
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gradativamente se transformar em um “especialista da generalidade” e inviabiliza a 

pretensa resolubilidade.  

O PSF mitifica o generalista, como se este profissional, ou melhor, esta 
“especialidade” médica conseguisse por si só implementar novas práticas  
de saúde na população. [...]. A verdadeira discussão diz respeito ao fato de 
os profissionais de saúde, não apenas os médicos, nem apenas os que 
trabalham inseridos diretamente na assistência, mas todos os que labutam 
na produção de serviços de saúde, reaprenderem o trabalho a partir de 
dinâmicas relacionais, somando entre si os diversos conhecimentos 
(FRANCO; MERHY, 2007, p.107;109).    

Nessa perspectiva, cabe um entendimento do que se denomina como 

polivalência, que no caso da SF, que consideramos como sendo uma polivalência 

funcional, ou seja, onde o trabalhador é induzido a desempenhar funções, tarefas ou 

atividades distintas das que constituem a sua competência profissional, de acordo 

com a categoria profissional da qual faz parte, sem a devida capacitação ou 

qualificação. 

Monteiro (2001, p.1) refere que na expressão “polivalência” se reconhece um 

significado mais ou menos empírico, de que seria polivalente o trabalhador que 

realizasse uma multiplicidade de tarefas, devidamente habilitado e capaz de 

enfrentar situações imprevistas que venham a ocorrer no decorrer da sua atuação; 

inclusive aberto às inovações que gerem o próprio processo produtivo.  

 Contudo, o autor adverte que há inúmeras dificuldades em se construir um 

conceito operativo susceptível de regular casos concretos, quando se trata de aplicar 

à realidade jurídica. Pois, a polivalência funcional descreve, não apenas uma 

qualidade ou característica do trabalhador, mas também o poder do empregador em 

exigir determinada prestação ao trabalhador, no contexto da relação de trabalho 

vigente, entre ambos.   

Não como um conceito rigoroso, mas apropriado, Monteiro (2001) refere que 

polivalência,  

– dita funcional porque relativa à função ou tarefas exercidas pelo 
trabalhador – é instrumental, serve ao objetivo da “flexibilidade”. Esta 
expressão descreve, em simultâneo, o objetivo e as formas de adaptação 
das empresas, organizações e pessoas às realidades, sempre mutáveis, 
das condições, necessidades e preferências do mercado, à evolução 
tecnológica e ao desenvolvimento da concorrência, obtido e suportado em 
novos e diferentes modos de utilização da força de trabalho. [...]. A 
polivalência encontra-se limitada por um conjunto de condições positivas e 
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negativas, autônomas entre si – a afinidade ou ligação funcional entre 
tarefas, a qualificação e capacidade do trabalhador, a (des)valorização 
profissional  (p.2;13).  

Para isso, no entanto, a polivalência será analisada através do 

entendimento/interpretação do trabalhador quanto às condições e ao desempenho 

objetivo na realização das suas funções.  

Sobre a polivalência na concepção dos profissionais da SF, há uma 

diversificação de opiniões. Alguns compreendem,,como sendo uma característica 

própria do trabalho na ESF, e confirmam que são polivalentes; outros reconhecem a 

polivalência, mas admitem que gera sobrecarga de trabalho; outros se sentem 

inseguros com o volume de atribuições que têm que produzir, etc.  

Na verdade isso é um equívoco. Existe uma especialização nesse tipo de trabalho, eu 
fiz, [...]. Então, a gente não é polivalente. [...]. [...] a gente estuda justamente para lidar 
com essa diversidade, não só de entidades patológicas, [...]; mais, a diversidade de 
contextos numa comunidade normalmente mais pobre, que tem dificuldades 
socioeconômicas e risco em tudo [...]. [...] a Especialização em Saúde da Família traz 
[...],justamente esse outro olhar, que não é um olhar de desespero, [...]; é um olhar de 
perceber, é como se fosse uma “desipocritização”. Você deixar de ser hipócrita em 
relação ao que faz. [...]. Aqui tenho possibilidade de ir à casa, eu conheço a mãe, o pai,  
as relações; se a pessoa não está bem. [...]. É um olhar, especializado e não 
“desespecializado”

124
. É uma polivalência? Não sei? (B).  

 Nesse depoimento, há certa confusão, o profissional não admite, inicialmente, 

ser polivalente e sim um especialista que lida com uma diversidade de problemas de 

saúde numa diversidade de contextos, no qual está inserido uma comunidade mais 

pobre, onde há possibilidade de atuar nas mais diversas dimensões sociais, 

econômicas, etc.; ao mesmo, tempo fica em dúvida se isso é polivalência, que traduz 

como sendo uma desespecialização.  

Outro profissional que fez a mesma especialização, diz se considerar um 

especialista da realidade, um generalista e também polivalente, ou seja, ele mesmo 

se intitula como sendo um super-homem. Conforme o depoimento seguinte: 
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 Sobre polivalência/especialização/desespecialização, como é tratada pelo trabalhador. Há necessidade de compreender 
que segundo Antunes e Pochmann (2007), o trabalho moderno é caracterizado um trabalho trabalhador “desespecializado”, 
multiprofissional, que se expressa de fato pela enorme intensificação e exploração nos ritmos, tempos e processos de trabalho. 
O trabalho perdeu a especialização adquirida em décadas anteriores, sob a orientação taylorista e fordista se tornando cada 
vez mais multifuncional e polivalente; isso inclui tanto o setor industrial quanto o setor de serviços. Essa divisão setorial ainda 
que seja importante dada à penetração do capital em todos os setores, é cada vez mais inexistente decorrente da imbricação 
crescente dos três setores (p.199). 
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Pois é, não é fácil ser super-homem. Tem um pessoal que diz que somos acima de 
super-homens, porque bota muita coisa nas costas e não conseguia dar conta; [...]. 
Somos polivalentes, somos generalistas. [...] médico de família e de comunidade é 
especialista da realidade. Não é simples no começo, sair da nossa formação, dos 
quadradinhos da nossa faculdade e chegar aqui com esses meios de trabalho, e atender 
bem, não consegue. [...] como se num minuto tivesse muitas tarefas, você fica louco; 
mas, vai acostumando, é lidar com a complexidade. Aí a gente arrebenta com a 
formação da gente e tenta muitas vezes estar ligado a um plano (uma proposta nova, 
como a de Saúde da Família) (D). 

Portanto, coexistem na lógica de funcionamento da ESF, mecanismos que 

buscam nos profissionais os seus conhecimentos e as suas experiências técnicas; e, 

a imposição de inúmeras atribuições que possibilitam o reajuste permanente das 

práticas/procedimentos, para adaptabilidade às situações previstas e o melhor 

enfrentamento às imprevistas. Assim, os trabalhadores são sutilmente 

(subjetivamente) transformados em profissionais adeptos aos propósitos da 

Estratégia e tendem a relativizar a noção de polivalência, de autonomia e a se 

submeter a uma maior diversificação de ações/funções, que intensificam e exploram 

o trabalhador.  

Fica evidente que, na ESF predomina o trabalho polivalente. As atribuições 

ultrapassam o elenco funcional inerente à competência específica de cada categoria 

ou de suas especialidades.  Há exposições onde ficam evidentes que, se combinam 

ou se acumulam funções que deveriam ser exercidas por outros profissionais de 

saúde que não compõem a ESF, bem como, uma secundarização das funções 

técnicas de cada profissional onde a polivalência se torna a principal configuração 

do trabalho na estratégia.   

A polivalência não se apresenta de forma explícita na PNAB, mas decorre da 

sujeição reiterada do trabalhador ao exercício de funções de um trabalhador 

polivalente, não existem “especialistas da realidade”, nem profissionais “super-

heróis”. Existem profissionais explorados, no sentido objetivo do trabalho, e 

principalmente no subjetivo – subordinação formal, intelectual e de vida. É uma 

precarização do trabalho, na mais ampla acepção do termo precarização. 

A desespecialização, termo utilizado na argumentação anterior, é um tipo de 

polivalência do trabalho, que Alves (2005), denomina de expressão organizacional 

da coletivização do trabalho, sob a forma de trabalho abstrato, que é trabalho 

prescrito, (que permite a ampliação de tarefas). Ele considera como sendo, trabalho 

ampliado, pluriespecializado que torna o trabalhador plurifuncional, portanto 
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polivalente (p.39). É uma demonstração de que a subsunção da subjetividade 

operária pela lógica do capital é algo posto – e reposto pelo MPC. E, que é na 

acumulação flexível que a captura da subjetividade operária adquire seu 

desenvolvimento pleno, real e não apenas formal (p.42).   

 Isso se adéqua, perfeitamente, à produção de serviços, no caso à ESF, cujos 

mecanismos de apreensão da subjetividade do trabalhador são determinados pela 

lógica da acumulação capitalista, dentro das particularidades do serviço público, 

que, como já foi destacado anteriormente, através do fundo público atua na 

reprodução ampliada do capital. 

 

3.2.4.1. Visita Domiciliar: a parte externa da operacionalização do trabalho na 

Saúde da Família 

 
 

A operacionalização do trabalho, na ESF, ocorre de duas formas: uma 

compreende um elenco de atividades que é desenvolvido dentro da unidade; a outra 

ocorre por intermédio de visitas domiciliares, que é onde o trabalhador demonstra 

mais a polivalência da sua atuação, pois fica frente a frente com a realidade social, 

econômica e cultural dos indivíduos, das famílias e da comunidade com os seus 

diferenciais e as suas particularidades.  

A visita domiciliar é uma atividade considerada compulsória apenas para os 

ACSs, com um indicativo de quantidade de visitas estabelecido, em dez visitas por 

dia. Para os demais trabalhadores da equipe, há um planejamento/agendamento 

realizado junto aos ACSs e baseado na execução das atividades internas, para a 

realização de visitas. Em outros serviços de saúde, a visita domiciliar existe 

excepcionalmente enquanto um recurso complementar, sendo realizada quando há 

uma indicação precisa, por exemplo, para uma busca ativa de casos125.  

Por parte dos trabalhadores da saúde da família, a execução de atividades 

através da visita domiciliar é sobrevalorizada. Todos demonstraram entusiasmo em 

realizar a ação, em atuar além dos muros da unidade, “na rua” como eles relataram, 

porque além de gerar mais informações sobre as condições de vida e de saúde das 

pessoas, facilita a interação, o fortalecimento ou a criação de vínculos; entre outras 

                                                 
125

A busca ativa tem como propósito identificar casos adicionais (secundários ou não) de determinada doença ou agravo, 
através de procedimentos de investigação de casos suspeitos, contatos e/ou grupos de risco. Não é restrita ao domicilio, rua ou 
bairro e unidades de saúde, pode ultrapassar barreiras geográficas de municípios, estados, etc. 
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possibilidades, que permitem um aprimoramento ou adaptação de certas ações 

desenvolvidas para determinado usuário ou problema.  

Portanto, o que prevalece na opinião dos profissionais, exceto do ACS (que 

tem como atividade básica a visita domiciliar), é de que a visita domiciliar tem um 

valor que precisa ser redimensionado, rompendo com a priorização de metas 

quantitativas que ocupam a maior parte do tempo de trabalho, que só podem ser 

executadas dentro da unidade. Assim, haveria a possibilidade de uma maior 

aproximação ao que está proposto na ESF. Sobre a visita domiciliar se destacam os 

seguintes depoimentos: 

Na realidade gosto muito do acompanhamento, da interação com os pacientes, do que a 
gente cria. Porque você cria uma nova família, cria laços [...], reconhece as pessoas pelo 
nome e é reconhecido também. [...].  Aquela pessoa que está longe, que a gente não 
tem contato diário, porque existem pessoas que vivem na unidade, sem dúvidas, eles 
vivem mais do que a gente, [...]; e, tem aquela pessoa que verdadeiramente precisa e 
não tem acesso. Acho que é nessa hora que se desenvolve verdadeiramente o trabalho 
do PSF (P). 

[...] é fundamental sair do consultório. Porque aqui no ar-condicionado, bonitinho, 
organizado, tem uma tendência de fazer a coisa meio que... [...], feito uma fabricazinha, 
mais mecânica. E, quando [...] entra nas casas aí é outra história, a relação muda, o 
humor das pessoas muda, o jeito delas receberem. [...]. Está entendendo que viagem é o 
trabalho na casa de uma pessoa? [...]. Mas, fora o óbvio que é perceber as condições 
socioeconômicas, tem o estresse de ter sempre, toda semana, uma pessoa que foi 
baleada, que foi morta, que foi assassinada na rua (B). 

Na última frase desse relato surge uma questão enfrentada pela maioria dos 

trabalhadores, nas áreas adstritas, a violência126, que todos nós enfrentamos, 

porém, com o diferencial de não conhecer as pessoas e as famílias envolvidas, tanto 

pelo lado de quem pratica como de quem sofre. Há comunidades que eles 

consideram como tendo menos casos de violência, mas alertam para o crescimento 

do número de usuários de drogas que está alterando o perfil de saúde-doença da 

comunidade; e, eles não têm condições de intervir, de referenciar, etc. 

Evidentemente, essas questões acarretam problemas no processo de trabalho e na 

vida dos trabalhadores que repercutem na saúde mental, não apenas dos usuários, 

mas dos trabalhadores da Saúde da Família127.  
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 Inclusive, no período de realização das entrevistas ocorreu um assassinato de um jovem universitário, residente em uma 
área coberta pela ESF, que teve grande repercussão no Estado, dado o motivo, que não pretendemos descrevê-lo; mas, que 
foi considerado inaceitável e causou grande revolta na comunidade. 
127

 A Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Violências do MS (Portaria nº 737, de 16/05/2001), 
admite que o fenômeno da violência seja de conceituação complexa, polissêmica e controversa. E, reforça que a prática ou 
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Nas atribuições comuns a todos os profissionais da saúde da família, a PNAB 

(2007) destaca que a realização do cuidado em saúde da população adstrita, deverá 

ser prioritariamente no âmbito da unidade de saúde, no domicílio e nos demais 

espaços comunitários (escolas, sedes de associações, etc.). Ao estabelecer as 

atribuições específicas mínimas de cada categoria profissional determina: para o 

ACS que deverá estar em contato permanente com as famílias, etc., desenvolver 

atividades de promoção da saúde, prevenção de doenças, entre outras, por meio de 

visitas domiciliares a todas as famílias e indivíduos sob sua responsabilidade; para o 

enfermeiro e para o médico: havendo um diferencial apenas quanto à atividade 

principal de cada um, ou seja, o enfermeiro deverá realizar assistência integral às 

pessoas e famílias; e, o médico deverá realizar consultas clínicas e procedimentos, 

para ambos: na unidade, e quando indicado ou necessário, no domicílio e nos 

espaços comunitários. Na ESB128 não há referência à atenção no domicílio. 

Franco e Merhy (2007) consideram as visitas domiciliares como sendo 

compulsórias na ESF, para todos os profissionais, e apresentadas como o grande 

trunfo da saúde da família para mudança do modelo de assistência, onde a ideia de 

intervenção familiar seria capaz de alterar o perfil “higiênico” da população e de 

prevenir os agravos à saúde.  

Porém, sobre o fato de a visita domiciliar ser compulsória, na ESF, Franco e 

Merhy (2007) apontam dois aspectos que consideram extremamente graves: o 

primeiro se relaciona à otimização dos recursos disponíveis para a assistência à 

saúde principalmente dos recursos humanos. Os profissionais da saúde da família 

só deveriam realizar visitas através de indicação explícita, à exceção dos 

trabalhadores com função específica, como é o caso dos ACSs. A visita realizada 

por médicos e enfermeiros pode ser pouco eficaz, se não for bem direcionada para 

determinadas situações que exijam atividades específicas a cada categoria; o 

segundo aspecto, é que a prática pode significar uma excessiva intromissão do 

Estado na vida da(s) pessoa(s), limitando a privacidade e liberdade.    

Geralmente, conforme observamos quem, geralmente, indica a necessidade 

das visitas dos profissionais de nível superior são os ACSs. Inclusive, algumas 

                                                                                                                                                         
ação um ato de violência ocasiona danos físicos, emocionais ou morais ao próprio indivíduo e a outros. E, acrescenta que a 
violência também ocorre não apenas por ação, mas também por omissão, quando se nega ajuda, cuidado e auxílio a quem 
precisa. 
128

 Para a ESB não há referência à realização de visita domiciliar. Porém, ficou bem claro, durante os relatos dos profissionais 
que é responsável pelo maior número de ações de prevenção de doenças e promoção da saúde na ESF, por realizarem um 
significativo número de procedimentos coletivos nas escolas, creches, casas de longa permanência para idosos, etc., de forma 
sistemática, além de campanhas de prevenção de cáries em eventos. 
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visitas programadas pelos enfermeiros são para supervisionar o trabalho dos ACSs; 

no caso, escolhem alguns domicílios aleatoriamente para avaliar a periodicidade das 

visitas. 

Nesse sentido, tivemos a oportunidade de realizar oito visitas domiciliares, 

previamente agendadas, nas quais pudemos observar tanto a atuação do ACS 

quanto a do enfermeiro, nos seus diferenciais relacionados ao âmbito das 

competências específicas, para cada caso. O forte componente relacional, entre o 

profissional e o indivíduo, que é próprio da assistência à saúde; na visita domiciliar 

torna-se mais aprofundado, no momento de cada atuação, devido, principalmente, 

as situações relacionadas às condições de vida onde se inserem as pessoas e a 

forma como se dão as inserções, tanto no contexto familiar, quanto da comunidade. 

Essa constatação, só foi possível graças aos relatos sintéticos, que os profissionais 

fizeram antes ou após cada visita, sobre o perfil das pessoas; não apenas quanto 

ao(s) problema(s) de saúde, mas principalmente sobre algumas particularidades da 

vida de cada um, conhecidas com maior distinção pelo ACS, que são de extrema 

importância para direcionar de forma mais específica as ações de âmbito individual e 

coletivo.  

 
3.2.5. A jornada de trabalho na ESF 

 

Como a maioria dos trabalhadores assalariados, o trabalhador de saúde não 

apreende o processo de exploração da força de trabalho, que ocorre através de 

mecanismos intrinsecamente relacionados à jornada de trabalho.   

A jornada de trabalho determinada para a ESF é de 40 horas semanais de 

segunda a sexta, para todos os profissionais. A PNAB enfatiza que o 

descumprimento dessa carga horária, que é controlada pelo município, poderá 

acarretar à suspensão do repasse de recursos do PAB variável pelo MS. 

Assim, tratamos de verificar a opinião dos trabalhadores sobre a jornada de 

trabalho e se constatou que os trabalhadores admitiram que a jornada de 40 horas 

semanais na ESF é adequada e alguns referiram que ainda não é suficiente para a 

quantidade de atividades e o expressivo número de pessoas na área (no caso, todas 

as equipes relataram que são responsáveis por quatro mil ou mais pessoas). 

Evidentemente, há os que consideram que é uma jornada muito intensa.  



201 

 

Porém, afirmaram que ao optar por trabalhar na ESF tinham conhecimento da 

carga horária e do trabalho que iriam realizar, mas reclamam por não ter um tempo 

livre, durante a semana. Contudo, emergiram várias concepções sobre a jornada de 

trabalho na saúde da família, com aspectos particularmente importantes:  

[...] você estar aqui o dia inteiro. Na hora que chega abre a porta do carro, tem usuário 
conversando com você. [...], acabou o seu horário, tem usuário. Aqui o trabalho é muito 
puxado [...] você não para. [...]. E aí, tem as coisas da gente para fazer, precisa de 
compras, precisa ir ao médico, tem outras atividades como escola de menino, é tudo em 
horário comercial; e, para sair, tem [...], que pedir autorização para o distrito [...] (G). 

Tive a oportunidade de observar que alguns profissionais chegam à unidade e 

passam de forma bem rápida pelos usuários (às vezes nem cumprimentam), que se 

distribuem ao longo dos corredores e de outros espaços. Eles se aproximam para 

falar alguma coisa, mas, o que pude ouvir foi: “daqui a pouco conversaremos” ou 

“procure fulana na recepção”. Mas, os usuários ficam esperando qualquer 

oportunidade para falar com determinados profissionais, fora do horário de 

atendimento. Realmente, se o profissional não planejar e organizar a carga horária 

haverá sempre pessoas em busca de algum tipo de atenção, a demanda é muito 

grande.  

Além disso, o fato de ter duas ou mais equipes de saúde, numa mesma USF 

gera transtornos, em determinados momentos, devido à superlotação. Os usuários 

são chamados para atendimento, muitas vezes, através de gritos, pelos 

profissionais, pois não há espaços para todos se acomodarem e esperar o 

atendimento de uma forma minimamente confortável. Há unidades que não têm uma 

sala para recepção e acomodação dos usuários; há balcões para recepção e bancos 

de concreto distribuídos por toda à unidade que são insuficientes e inadequados 

para acomodar pessoas, às vezes com deficiências, além das diferentes situações 

de saúde.   

Essa descrição é importante, pelo fato de se observar que, quando a unidade 

está superlotada, os profissionais abrem frequentemente à porta das suas salas e 

pedem silêncio aos usuários, pois têm dificuldades em atender, devido ao barulho; 

inclusive há um número significativo de crianças, correndo e gritando, pelos 

corredores.  
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Outro fato, bastante enfatizado, foi quanto à realização de atividades, dentro e 

fora da unidade, que ultrapassam os limites do conhecimento dos profissionais, mas 

que, mesmo assim eles atendem, porque não tem para onde referenciar. Alguns 

casos poderiam ser resolvidos na própria área, se houvesse outras categorias 

profissionais, eles se referem a psicólogos, nutricionistas, assistentes sociais, 

fisioterapeutas, técnicos de laboratório, de farmácia, etc.  

[...]. Saúde da família não mexe só..., se fosse só o corpo, mas mexe muito com a 
mente, com o psíquico, com o físico, com o emocional [...]. [...], a gente é 
sobrecarregada. [...]. Mas, se fizesse as nossas atribuições e não tapasse buracos por 
falta de profissionais que a prefeitura não quer dispor, para não ter um gasto extra [...]. 
Às vezes trago até uma garrafinha de água, mas não consigo beber, aí não faço xixi. 
Não posso parar, é muito difícil conseguir sair daqui, só quando o negócio está 
seríssimo, aí eu paro. [...] muitas vezes preciso e levo trabalho para casa. [...], preciso 
parar com isso. [...]. Estou aprendendo devagarzinho a dá esses espaços. [...]. Mas, é 
muito cansativo parece que levei uma pisa, saio daqui assim (B).  

 Nesse caso, a questão não passa apenas pela alteração no quantitativo de 

pessoal, nem pela diversificação de categorias profissionais, se a ESF continuar com 

os mesmos propósitos, dentro da mesma lógica, com a mesma política. Há que se 

rever todo o processo, pois atualmente com essa equipe minimamente composta, os 

problemas que se avolumam contemplam as mais diversas dimensões, desde, as 

mais simples, como infrarestrutura inadequada; às mais complexas, como as que 

estão colocadas ao longo desta discussão.  

Um profissional fez uma exposição sobre a jornada de trabalho, não por conta 

da carga horária de 40 horas semanais, mas por absorver atividades administrativas 

e burocráticas que poderiam ser divididas entre os profissionais; na prática não 

existe uma relação cooperativa entre os trabalhadores e mais uma vez entra a 

questão da relação de poder. Esse acúmulo de atividades foi observado nas 

unidades como sendo quase que, exclusivamente, uma atribuição da enfermeira. 

[...], as coisas poderiam ser mais divididas, enquanto equipe; e agora sem gerente na 
unidade fica danoso o nosso processo de trabalho. Há pessoas que querem fazer, mas 
há outros que não querem, só mandam. [...]. E a gente se dividiu (em relação às 
questões administrativas da unidade): médicos, enfermeiros e dentistas; e, as 
responsabilidades (de cada um), durante três meses [...]. As enfermeiras conseguiram 
fazer, no tempo, o que tinha que ser feito e o resto estilou, não quis fazer mais. Tudo a 
gente fez. [...]. Aí embolou, foi uma embolada danada; até hoje, está meio embolado (H). 
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Portanto, se vê que a divisão de tarefas (burocrático-adminstrativas) não é 

colocada em discussão; as responsabilidades recaem sobre aquele que se submete 

às condições; então, as tarefas passam a fazer parte das suas obrigações e as que 

vão surgindo, naturalmente, são incorporadas. Isso foi verificado, no caso das 

enfermeiras, sob o argumento de que elas têm perfil administrativo, conforme relato 

dos outros profissionais.  

Outra abordagem sobre a jornada de trabalho, por parte dos profissionais que 

referem ter uma carga horária muito extensa e intensa na ESF, foi o fato de 

possuírem outros vínculos em outros serviços de saúde. Então, se apresenta outra 

questão que passa pelo somatório das diferentes cargas de trabalho, que assumem 

em diversos serviços e que os deixam visivelmente exaustos. Eles justificam que se 

submete a essa situação devido às baixas remunerações, que não permitem 

condições de vida dignas; e assim, se impõe a necessidade da multiplicidade de 

vínculos de dos multi-empregos. 

[...]. Se soubesse que ia trabalhar tanto, poderia ser que eu tivesse feito outra coisa. Não 
sei nem se outras profissões trabalham tanto. Mas, trabalhar de dia e de noite é péssimo, 
porque você escolhe um serviço para render mais. Eu escolho o PSF para render mais, é 
o que eu gosto. Então à noite eu rendo muito pouco. Mesmo rendendo mais, há pessoas 
no PSF, cansadas, com olheira, com sono e isso prejudica muito o trabalho, prejudica a 
vida também. Acho que era para ter um incentivo, [...], que a gente pudesse trabalhar só 
em um; não precisasse de um segundo ou terceiro, quer dizer, terceiro turno, porque 
aqui já são os dois. [...] para o PSF funcionar realmente, precisa das 40h, mas, ao 
mesmo tempo consome o profissional demais, mesmo aqueles que trabalham apenas no 
PSF (G). 

Um profissional relatou que apesar da sobrecarga de trabalho na saúde da 

família, não sente que haja problemas em conciliar com outro vínculo, pelo contrário, 

refere que uma atuação ajuda a outra e considera positiva a troca de experiências: 

Mas, é interessante, porque a gente tem uma coleção de experiências de um para outro 
e acaba levando os hábitos de PSF para dentro de um plantão. A gente trabalha muito 
educação em saúde, aí quando se vê num plantão, já faz um pouco daquilo, estendendo 
aquele olhar para o paciente, já começa a pensar que ele tem um contexto lá fora. 
Então, acaba levando a prática daqui para fora e vice-versa (I). 

Outra versão sobre a jornada de trabalho foi revelada no depoimento de um 

profissional de nível superior que atua, exclusivamente, na ESF, ou seja, que não 

possui outro vínculo. Ele refere que o trabalho não é cansativo como muitos relatam. 
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O que provoca cansaço são os múltiplos vínculos e forma como planejam as suas 

atividades, além da própria (in)capacidade em resolvê-los 

Contudo, ficou evidente que a jornada de trabalho na ESF é marcada pela 

sobrecarga, que absorve todo o tempo do trabalhador não deixando espaços para 

atividades pessoais, ou seja, pela necessidade de um tempo livre. Não apenas para 

um repouso físico, mas principalmente para resolução de problemas da vida 

pessoal, que só podem ser resolvidos em horário de expediente.  

Porém, não se pode desconsiderar o fato dos múltiplos vínculos de uma 

parcela significativa dos trabalhadores, que buscam evidentemente outras fontes de 

renda. Os outros serviços de saúde, onde atuam, são de outros níveis de 

complexidade (média e alta), sendo alguns públicos e outros privados; as jornadas 

de trabalho variam, por profissional, sendo de 12 a 24 horas, exercidas através de 

plantões noturnos durante a semana ou nos finais de semana, dia e o/ou noite.  

Outra fala, chama a atenção pelas diferentes interpretações que pode gerar: o 

mesmo profissional admite num determinado momento que a jornada de trabalho da 

ESF seja intensa, em outro, que tem uma diversidade de jornadas em outros 

serviços, e por fim, que consegue resolver várias coisas ao mesmo tempo e que 

aprendeu que tem limite, só vai até onde pode. Então, esse limite seria físico 

apenas? Mental? Ou na forma como desenvolve as atividades, que declara de forma 

explícita – “faço do jeito que quero”? Ou se acumulam inúmeras (im)possibilidades? 

Não dá para evidenciar, nesse caso, a diferença entre ter limites e negligenciar o 

atendimento. 

[...]. Eu me sinto explorada, principalmente, pela comunidade e às vezes pela gestão [...]. 
Nós estamos sobrecarregados com milhões de coisas, para tentar manter um salário 
digno. Eu trabalho de domingo a domingo, literalmente. Domingo dia, quarta e sexta a 
noite eu dou plantão, no sábado durante o dia trabalho fazendo atendimento domiciliar 
(setor privado) e durante a semana estou aqui. [...]. Eu consigo, porque tem que fazer, 
não adianta eu arrancar os cabelos. Em relação às coisas que a gestão quer no PSF 
(metas, produção), no fim eu termino fazendo do jeito que eu quero e dá certo. Quanto à 
população [...], é como se fosse uma emergência, eu consigo resolver umas coisas e 
outras não. Eu aprendi muito nesses anos de saúde da família, que tenho limites, só 
posso ir até aqui [...] (L).  

Houve exposições, nas quais relataram que havia profissionais nas USF que 

atuavam em outros serviços, no mesmo horário de trabalho na SF e que, para isso, 

contam com o apoio total da gestão.  
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Há pessoas que dão plantão-dia e estão no PSF. A gente é contratada para trabalhar 
oito horas, 40 horas semanais, de segunda à sexta. E, tem colega que tem plantão 
durante o dia; que falta dizendo que vai para visita [...]. Mas, é outro plantão. Então, 
existe [...] porque a gestão não está tão em cima. [...] Porque falta profissional. Eles 
preferem um profissional “capenga” a não ter o profissional. [...]. Agora com essas UPAS, 
vai dar uma esvaziada, pode esperar. Já é esvaziado, e [...] depois dessas UPAS..... As 
pessoas não estão no PSF porque gostam, estão pelo dinheiro; então, se tiver alguma 
coisa que dê mais dinheiro e que seja diferente, até logo! Aí existe [...] também, a falta de 
responsabilidade, [...], compromisso. E isso, logicamente, é porque a gestão não bota 
para fora; um médico pode trabalhar quatro dias e está de bom tamanho (B). 

Nessa perspectiva, os trabalhadores que exercem jornadas simultâneas na 

SF e em outro serviço, contam com o apoio da gestão de uma forma indireta; e 

diretamente, quando o mesmo trabalhador tem mais de um vínculo no próprio 

município ou em outra instância de governo, porém em horários compatíveis. 

Torna-se importante ressaltar que, essa situação dos múltiplos vínculos dos 

trabalhadores em saúde especificamente, é histórica. Segundo os próprios 

trabalhadores, se trata de uma estratégia de sobrevivência e de melhoria da 

qualidade de vida. Eles sequer se referem à situação de saúde, aos riscos, a 

vulnerabilidades. 

Contudo, a multiplicidade de empregos, aliada às intensas e extensas 

jornadas de trabalho, sempre se apresentaram como práticas extremamente 

danosas, pois provocam problemas nas mais variadas dimensões: sejam 

relacionados à saúde (alguns já citados – principalmente de saúde mental); ou à 

própria vida social do trabalhador; sejam relacionados ao trabalho no sentido 

objetivo que, particularmente, acarretarão sérios prejuízos na qualidade da 

assistência prestada à população, cujos resultados são imensuráveis, desmedidos.  

Efetivamente, apenas a redução da jornada não necessariamente reduziria a 

sobrecarga de trabalho na ESF, dado os inúmeros fatores decorrentes 

principalmente do excesso de demanda, para as diferentes atividades profissionais, 

o quantitativo de pessoas da área adstrita é superior a capacidade instalada de cada 

unidade e ao quantitativo de profissionais, respectivamente. O ritmo de trabalho é 

intenso e há trabalho excedente, independentemente da sua natureza produtiva, que 

no caso da ESF, se caracteriza como trabalho improdutivo, porque não produz valor 

para o sistema capitalista, ou seja, na estratégia existe um componente relacional 

entre quem realiza a ação e quem recebe – trabalho vivo em ato, mas não há uma 

relação mercantil. 
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A discussão do que é trabalho produtivo e trabalho improdutivo é polêmica, 

com já fora colocada. Tavares (2004) apresenta uma questão importante. Refere 

que o trabalho em serviços, de forma generalizada, não pode ser caracterizado 

como trabalho improdutivo justificando que seria uma tentativa de negar a extração 

da mais-valia e assim negaria o próprio sistema capitalista, que necessita da 

coexistência de ambos em seu processo de acumulação. Contudo, ratifica que é 

considerado improdutivo o trabalho em serviço pago através de rendimento, onde há 

troca de trabalho diretamente por dinheiro, não há compra da força de trabalho. 

Portanto, o trabalho em saúde de forma generalizada não é improdutivo, mas 

especificamente o da ESF é de natureza improdutiva. Isso não significa que o 

Estado não seja submisso aos interesses do capital, haja vista, a questão da 

utilização e da destinação dos fundos públicos, destacado anteriormente. 

 

3.2.5.1. Salários diferentes e diferenciados  
 
 
Comentar sobre a questão salarial foi um dos aspectos mais instigantes para 

os trabalhadores. Todos se colocaram muito à vontade para falar, não apenas da 

sua condição, mas de outras categorias devido às disparidades salariais entre os 

integrantes da ESF.  

Antes de apresentar a questão salarial, sob o ponto de vistas dos 

trabalhadores da SF, faz-se necessária demonstrar, através de uma tabela (Tabela 

03), os valores dos vencimentos dos profissionais que atuam na ESF, fornecidos 

pela Secretaria de Saúde do Recife.  
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TABELA 03- Demonstrativo dos Vencimentos* dos Profissionais da Estratégia 
Saúde da Família, estatutários, por categoria profissional: Recife-PE  
 

 
 
Categoria  
profissional 

Vencimento 
Base 

 
Gratificação 
por função 
     PSF 

Vale- 
refeição 

  
 Média de 
Produtividade 
   SUS  

Insalubridade 

 
Total 
Bruto** 
 

ACS    600,00        -  200,00    305,00    109,00 1.214,00 

Aux. de Enf.    770,00    239,47  200,00    235,00    109,00 1.553,47 

Aux. em  
Saúde Bucal 

   770,00    150,00  200,00    235,00    109,00 1.464,00 

Dentista 3.700,00 1.100,00  200,00    350,00    109,00 5.459,00 

Enfermeiro 3.389,68 1.100,00       200,00    670,00    109,00 5.468,68 

Médico 6.732,00 1.210,00  200,00    700,00    109,00 8.951,00 

Téc. Saúde  
Bucal 

  770,00      300,00  200,00    235,00    109,00 1.614,00 

 
 
Fonte: SMS-Recife/DGGTES/Gerência de Planejamento, Monitoramento e Avaliação da Gestão do Trabalho- Setembro 2011. 
*Valores em R$ (Real) referentes ao mês de setembro de 2011. 
** Total sem descontos (Previdência social, Imposto de Renda, etc.) 

 

Na Tabela 03 pode se observar que, todos os vencimentos são diferentes, 

inclusive no mesmo nível de instrução. Contudo, a diferença entre os vencimentos 

dos profissionais de nível superior é, significativamente, maior. Entre o enfermeiro e 

o médico a diferença chega a R$ 3.482,32, ou seja, de aproximadamente 38%. 

 Portanto, o ponto mais destacado foi quanto à diferença entre o salário pago 

ao médico em relação aos demais profissionais de nível superior (enfermeiros e 

dentistas). Outros pontos, não menos importante, que foram apontados se 

relacionam aos baixos salários que recebem para o tipo de trabalho que 

desenvolvem; e, há os que admitem que o salário é bom se comparado ao que é 

pago em outros serviços; exceto os médicos que afirmam que num sistema de 

plantão eles recebem mais e há dias livres, tornando a jornada mais leve.  

Há profissionais, por um lado, que defendem a isonomia salarial entre os 

diferentes níveis, e justificam que o trabalho é em equipe, com mesma carga horária, 

embora, cada um procurou enfatizar que trabalha ou tem mais responsabilidades ou 

riscos que os outros. Por outro, há os que não defendem a isonomia, por entender 

que alguns trabalhos são diferenciados, porém, admitem que todos recebem salários 

baixos. 

 Um profissional fez uma comparação entre o seu salário e o de outros 

trabalhadores de diferentes áreas, fazendo a seguinte exposição: 
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Eu sempre tive muita dificuldade em relação a essa história, não que ache que o salário 
é adequado. [...] apesar de ser muito bom, em relação ao de 99% da população. [...], 
minhas irmãs trabalham tanto quanto eu ou até mais, e não ganham a metade do que 
ganho. [...]. Por que um médico, ganha tão melhor do que outros profissionais que 
trabalham, que suam, que tem muito mais, às vezes, horas de trabalho? Um professor, 
se lasca trabalhando, leva trabalho para casa, prova para corrigir, prepara aulas, etc. [...] 
e ganha uma (?) de salário. [...]. Em relação à equipe, há disparidades na equipe. [...]. Aí, 
é com o enfermeiro, eu não sei nem quanto ganha o dentista (B).  

Foi evidenciada que, há uma insatisfação geral por parte dos profissionais, 

em relação especificamente, aos baixos salários pagos aos ACSs; argumentam que, 

eles ganham muito pouco para o tipo de trabalho que desenvolvem. Uma das falas 

traduz esse sentimento. 

[...] o ACS é muito mal pago, é um absurdo. [...] para o trabalho que eles fazem, para o 
tempo, trabalhar no sol e andando para cima e para baixo, [...], não é brincadeira o que 
eles fazem. Além da questão da exposição a riscos, de ter que estar entrando em casa 
de traficante, disso, daquilo. Eles são vistos na comunidade, como pessoas “pau para 
toda obra”. Então, eles são psicólogas, são ajustadores de conflitos, são portadores de 
recados, é tudo, o que você quiser (B).  

Porém, um ACS fez a seguinte exposição, por entender que só pode ganhar 

salário digno quem tem níveis de instrução mais elevados. Evidentemente, ele não 

tem a compreensão da importância do trabalho que desenvolve, não só para a 

comunidade, mas principalmente para o governo, pois o ACS é manipulado 

subjetivamente para englobar uma gama de ações que seriam de responsabilidade 

do Estado, além de servir de interlocutor das demandas e necessidades da 

população assistida. 

Hoje, a gente teve um ganho. Porém já está no Congresso um PL nº196, para aumentar 
um pouco, fechando em dois mínimos. [...], mas não sei se a gente vai receber, porque a 
gente não tem o nível médio, só o fundamental. A gente está numa função que não tem 
escolaridade específica, aí tem que ser realista e não querer ganhar 3, 4, 5 mínimos com 
o nível de escolaridade que tem (O). 

Fica evidente que as diferenças salariais, principalmente entre os 

profissionais de nível superior, que demonstraram mais insatisfações, acabam 

gerando conflitos e rivalidades ao comparar situações de trabalho, tanto em 

quantidade quanto em qualidade. Há um sentimento de desigualdade/inferioridade 
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nos trabalhadores que foi exteriorizado através de reações muito tensas, com 

frustração e hostilidade. Como esse relato, que não foi de um enfermeiro. 

A diferença salarial pode trazer conseqüências muito difíceis para o convívio. [...], é 
muito desgastante saber que, [...], seu colega com a mesma carga horária, às vezes com 
o nível de atendimento menor, [...] e a freqüência também; [...] ganha muito mais do que 
você. Para a gestão aquele profissional é muito mais importante. Isso reflete diretamente 
numa questão: que eu sou menos importante e recebo menos [...]. Isso me incomoda 
terrivelmente (N). 

A questão dos salários com valores diferenciados, tão questionados, 

principalmente pelo alto salário pago aos médicos, com a justificativa, por parte da 

gestão, de que é uma forma de garantir a fixação de médicos na ESF; desconsidera 

que há uma enorme diferença de salários, nos diferentes níveis, não só superior, 

mas o médio e os ACS129, e que o salário é insatisfatório para todos. Trata-se de um 

grande equívoco, já que a ESF propõe um trabalho em equipe multiprofissional com 

a mesma carga horária.  

Além disso, não há evidências de garantia na qualidade do atendimento, nem 

por parte dos que recebem mais, nem dos que recebem menos. Há fragilidades no 

compromisso dos profissionais na resolução dos problemas de saúde da população, 

de forma geral, que acaba criando obstáculos para o desenvolvimento adequado do 

trabalho, devido à valorização de apenas uma categoria que só reitera o modelo 

tradicional de assistência à saúde que é curativo e médico-centrado.  

Nesse sentido, ficou claro que a jornada de trabalho e a remuneração 

adequada são aspectos essenciais para que o trabalho na ESF se desenvolva, 

porém, não são suficientes para que se realize satisfatoriamente, nem para os 

trabalhadores nem para os usuários.  

Embora, os profissionais tenham exposto a insatisfação quanto à questão 

salarial, a extensa e intensa jornada de trabalho, o fato de se sentirem explorados, 

entre outros aspectos, que tornam precárias as condições de trabalho; observa-se 

que não há nenhum esforço para mobilização e formação de uma força coletiva de 

negociação, de contestação, de posicionamentos e tomada de decisões para 

modificar a organização e as condições de trabalho, de uma forma geral, enquanto 

equipe de saúde da família. Tudo é baseado no envolvimento por categoria 

profissional, onde cada corporação concorre com a outra; e, não se impõe no plano 

                                                 
129

 Quanto à referência de nível e ACS, é pelo fato de ter ACS com nível de instrução superior, médio e elementar. 
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da luta pela mudança no conteúdo e nas formas de organização e desenvolvimento 

do trabalho, apenas se limitam a defender as condições salariais, via representação 

sindical de cada categoria, que negocia com a instituição (gestão municipal) de 

forma isolada.  

Na ESF não chega a se evidenciar uma mobilização individual. Mas, também, 

não há uma negociação dos trabalhadores da rede municipal de saúde de uma 

forma geral, nem enquanto trabalhadores das equipes de saúde da família. Diante 

do que foi relatado, o que ocorre na ESF são negociações corporativas.  

Os trabalhadores da ESF relataram que após o concurso fizeram um 

movimento, com paralisações, que começou pela categoria médica, depois a de 

enfermagem, a de odontologia e assim por diante, sem, contudo haver uma 

discussão entre os respectivos sindicatos. As reivindicações, apenas salariais, foram 

atendidas, mas de forma diferenciada. Como os salários já eram diferentes, os 

percentuais negociados foram diferentes, o que acarretou um maior distanciamento 

entre os valores pagos as diferentes categorias. Assim, chegam a afirmar que 

conseguem um aumento maior, os sindicatos mais fortes e mais organizados e se 

referem sempre ao da categoria médica. 

Não há subsídios para afirmar que se trata de uma negociação coletiva, 

propriamente dita, por isso introduzimos de forma resumida, para uma melhor 

compreensão dessa questão na ESF, um estudo Baraldi (2005), apesar do estudo 

ser voltado ao trabalho em saúde no âmbito do SUS.   

A autora afirma que a negociação coletiva não é uma questão recente, mas 

se constitui atualmente num objeto controverso que apresenta elementos que o 

diversificam em função da conjuntura e de ambientes específicos onde ocorre a 

negociação. 

Negociar coletivamente implica unidade, certa homogeneidade nos termos a 
serem negociados entre os atores que possuem delegação para negociar 
pelas partes envolvidas. É algo que tem como fundamento de 
representação a unicidade sindical. Neste caso, negociação coletiva 
significa que os trabalhadores de uma categoria (uma coletividade) 
negociam com a coletividade de empregadores da mesma categoria. 
Posição de força baseada na unidade coletiva, sendo sua antítese lógico-
política, a divisão - uma das estratégias envolvidas na arte da guerra: dividir 
para conquistar.  Torna-se difícil pensar em uma real e efetiva negociação 
coletiva, se há fragmentação de organização e representação. [...].  Parece 
no mínimo paradoxal, que a introdução da negociação coletiva nas agendas 
governamentais ocorra em paralelo à introdução da reforma trabalhista, que 
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possui como um de seus pilares o fim da unicidade sindical associada à 
força do processo de desregulamentação laboral [...]. (BARALDI, 2005,p.6). 

A autora sugere como “sendo necessário contextualizar o ‘locus’ onde o 

processo de negociação coletiva encontra-se instalado, pois ele é entendido e 

aplicado de modo diferenciado enquanto instrumento institucionalizado pelas 

instâncias governamentais”. Pois, no caso específico do serviço público, isso se 

aplica aos estados e municípios, ocupa simultaneamente o locus do poder político e 

o do empregador. Portanto, as negociações coletivas necessitam de uma dinâmica 

diferenciada, as relações entre Estado e funcionários públicos não são regidas 

exclusivamente por produtividade e condições de trabalho (p.7). 

Voltemos aos relatos dos trabalhadores sobre a primeira movimentação, após 

o concurso, que resultou numa greve que teve como resposta a introdução de uma 

gratificação que denominam de produtividade130, para todas as categorias, com 

valores diferentes. A maioria considerou injusta a forma de cálculo da produtividade, 

pois, até então, entre os profissionais de nível superior, só havia diferença salarial 

em relação ao salário do médico, e a partir dessa gratificação o dentista passou a 

receber menos que o médico, porém, mais do que o enfermeiro, que atualmente 

recebe o menor salário entre os profissionais de nível superior. Há uma insatisfação 

enorme por parte dos enfermeiros que chegam a dizer que, às vezes não tem 

vontade de trabalhar, de fazer mais nada, que sentem “raiva”. 

 Um profissional de medicina relatou que entende o ressentimento dos 

enfermeiros, e justificou com o seguinte argumento, que pode se considerado, sem 

apelar para o corporativismo, de extrema falta de compreensão, para não dizer falta 

de ética, para com os profissionais de enfermagem, tanto os enfermeiros, quanto os 

técnicos ou auxiliares de enfermagem que desenvolvem seu trabalho com 

dignidade.  

[...], não é porque precisa mais de médicos do que de enfermeiros, mas olham mais para 
os médicos. Porque veja, um hospital sem enfermeiros; os médicos vão trocar sondas? 
Vão fazer as medicações? Vão limpar bunda de paciente? Não vão. Então assim, tire os 
enfermeiros do hospital para ver o que é que acontece. Nada, para tudo. Eu digo assim, 
nada mesmo, porque nada acontece.  

                                                 
130

 Cabe destacar que a gratificação de produtividade que relatam como uma das conquistas de uma greve, não é calculada 
com base na produção de serviços no sentido quantitativo da produção individual ou em equipe, o valor foi fixado por categoria 
profissional. Trata-se de forma de diferenciar (elevar) o salário, que não se inclui oficialmente no salário-base. 
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E, complementa:  

[...] Às vezes eu percebo que existe uma rixa grande da classe dos enfermeiros e a dos 
médicos em relação à história do ato médico. Então, o que fazer? As possibilidades, a 
minha formação me permite atuar até aqui e a sua pega isso e aquilo, então, têm 
algumas coisas que dizem: “isso aqui eu não faço, porque isso é seu, se vire e faça”

131
 

(B).   

 Evidentemente, essa não é uma concepção isolada de um profissional médico 

em relação ao enfermeiro, mas uma concepção, ainda predominante na formação do 

profissional de medicina, até hoje. E, são profissionais com esse tipo de formação 

que estão atuando na ESF e reproduzindo o modelo médico-centrado.   

Cabe destacar que nem todos os trabalhadores que atuam na ESF do Recife 

são oriundos de concurso de 2007. Há profissionais concursados, para exercerem 

atividades em unidades de saúde de diferentes complexidades, que fizeram adesão 

à ESF em vários estágios da sua implementação. Também, se conta com 

profissionais cujo vínculo pertence à SES/PE ou ao MS que estão à disposição do 

município, devido ao processo de descentralização, que aderiram à estratégia após 

negociação com o gestor com ajustes de carga horária e/ou de remuneração.  

 
3.2.6. Da infraestrura ao sistema de referência e de contrarreferência da ESF 

 

A precarização do trabalho se descortinou não apenas através da observação 

direta, mais também através dos conteúdos recorrentes dos depoimentos dos 

trabalhadores, de que os locais onde se desenvolve o trabalho que são 

extremamente precários; o que dificulta, ainda mais, o processo de trabalho tanto 

para os trabalhadores quanto para os usuários.  

A infraestrutura das USFs é inadequada, bem como a manutenção das 

unidades. Foram observados e apontados: ambientes insalubres apresentando 

infiltrações, ferrugens em equipamentos, problemas de climatização, de acústica, 

etc.; também, a falta de equipamentos, materiais, insumos, medicamentos, etc.  

Um aspecto bastante destacado, pelos trabalhadores, foi a ausência de 

espaços físicos apropriados para determinadas atividades como reuniões, trabalhos 

com grupos de usuários, etc. E, quando existem são de tamanho reduzido com 
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 Optei por não identificar algumas falas, mesmo sendo por letra, para que não haja a menor possibilidade de identificação, 
basta saber que é um profissional de medicina.  



213 

 

problemas de disponibilização. Se observou que alguns desses espaços servem 

também como almoxarifado e depósito de equipamentos quebrados (sob a 

justificativa de que são situações provisórias). Tudo isso, repercute de forma 

negativa para a realização de atividades, algumas delas consideradas essenciais 

para a ESF. A infraestrutura se apresenta, muitas vezes, como espaços de 

exposição a riscos, portanto, potenciais determinantes de doenças ou agravos à 

saúde. 

Outra questão, que foi abordada se refere à qualificação profissional, que até 

então, estão aguardando as propostas de educação continuada. Alguns possuem 

especializações na área de saúde da família e em outras áreas; a maioria reclama 

da falta de capacitações e treinamentos, e dos poucos (eventos) que participaram a 

carga horária foi insuficiente (6, 8, 16 horas, e no máximo 40 horas); de acordo com 

os relatos muitos dos conteúdos não se aplicam ao trabalho que desenvolvem, e 

chamam de “perda de tempo”.  

Alguns profissionais fizeram um treinamento introdutório após aprovação no 

concurso, esse treinamento é considerado condição indispensável, pela PNAB, para 

iniciar o trabalho na ESF. Contudo, ocorreram críticas sobre o conteúdo do 

introdutório e poucos o consideraram satisfatório. Destacamos alguns relatos. 

[...] O eterno Introdutório,“ô coisinha ineficiente, ô perda de tempo”. [...] nesse tempo, 
tinha tanta coisa para fazer (risadas), eu faltei muito, ninguém merece. [...]. Ainda não 
deu para acertar o caminhar da carruagem dessa parte de educação continuada (B). 

[...]. O Introdutório veio o ano passado, depois de seis anos. Para mim foi meio..., como 
um supositório. Uma coisa que vem seis anos depois, não é um Introdutório é um 
supositório. [...]. Olhe! Foi realmente um suplício (N).  

Há os que nunca fizeram nenhuma capacitação, atuam baseado no 

conhecimento técnico específico e nas experiências que vão adquirindo no dia a dia, 

mas reclamam muito da gestão municipal e um deles chegou a dizer que se atualiza 

e aprende muito através da internet.  

Outra situação apontada, como sendo um obstáculo no processo de trabalho, 

é a ausência de um efetivo sistema de referência e de contrarreferência. Existe 

referência para serviços de apoio ao diagnóstico e a terapêutica (com cotas 

previamente estabelecidas pela gestão, para cada USF), mas não cobre as 
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necessidades da população; que, muitas vezes se localizam em bairros distantes, 

provocando uma verdadeira peregrinação dos usuários e muitas vezes não 

conseguem atendimentos e retornam para a USF.  

O resultado, dessa incapacidade de regulação do sistema, tem gerado grande 

insatisfação, que se traduz em conflitos entre os usuários e os trabalhadores da 

ESF; e, entre a atenção básica e os demais níveis de atenção que se colocam, 

segundo relatos, num patamar de superioridade ante ao trabalho na SF, além de 

alegarem excesso de demanda.  

A organização e a garantia dos fluxos de referência e contrarreferência aos 

serviços especializados, de apoio diagnóstico e terapêutico, hospitalar, etc.; é uma 

determinação explícita da PNAB, porém é do conhecimento de todos que esses 

serviços são incapazes de responder a demanda, mesmo contando que parte deles 

é contratado pelo SUS, ou seja, é um subsistema privado complementar ao SUS. 

Além disso, a forma como a ESF organiza a oferta para uma demanda organizada, 

preferencialmente, por áreas estratégicas, elimina, quase que totalmente a 

possibilidade de atendimento à demanda espontânea.  

Segundo Franco e Merhy (2007, p.106) a população continua recorrendo aos 

serviços de saúde em situações de sofrimento e angústia, e não havendo um 

esquema para atendê-la e dar resposta satisfatória aos problemas agudos de saúde, 

busca usualmente as UPAS e outras unidades de urgência e emergência. Esse fato 

é considerado pelos autores como um erro estratégico na implantação da SF, 

enfraquecendo demasiadamente sua proposição, visto que as necessidades da 

população acabam por exigir a organização de serviços com um formato ainda 

comprometido com o modelo médico-hegemônico, como respostas aos problemas e 

necessidades imediatas. Baseado nesse modelo, o trabalho envolve maior custo e é 

pouco resolutivo, uma vez que impõe o caráter frio do produto no lugar da finalidade, 

como o centro da atenção. Resolver problemas de saúde resumiu-se em realizá-los, 

como um fim em si mesmo (p.117).  

Diante dessa processualidade permeada em grande parte por dificuldades e 

limitações, entre outros aspectos que influenciam claramente além das condições 

objetivas de operacionalização do trabalho, às condições subjetivas; buscamos 

entender se existia e onde os trabalhadores buscavam motivação/estímulo, a partir 

da vivência diária com os problemas e necessidades, tanto deles enquanto 

trabalhadores, quanto da população de forma geral, para atuarem na ESF. 
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[...]. Eu sempre gostei muito de trabalhar com população mais humilde, sem estar dentro 
de um hospital, com a roupa bem bonita, toda pintada, atendendo o povo de plano de 
saúde. [...].  Fico muito à vontade, ando aqui à noite tranquilamente,. [...]. Aqui a gente 
acompanha a saúde, não só a doença (E).  

Eu escolhi isso [...]. Você trabalhar no que escolheu é muito bom, poder trabalhar numa 
coisa que você decidiu: “eu quero fazer isso!”. Acho que é uma grande sorte e uma 
grande oportunidade que a vida dá. [...]. O trabalho no hospital, [...],a resposta é 
imediata. Aqui, não. Aqui a resposta existe, mas é bem lenta, a depender de “n” fatores. 
Mas, ela existe é muito bonita, dá um feedback muito poderoso. [...]. Estou no caminho 
certo, está caminhando, o negocio está funcionando (B).  

Encontramos uma boa parte dos trabalhadores que relataram não ter 

motivação nenhuma, simplesmente trabalham porque precisam, porque recebem um 

salário melhor do que em outros lugares e têm mais autonomia no trabalho; não tem 

ninguém cobrando diretamente, só a população de vez em quando. 

Sobre essa questão de não haver uma cobrança direta, é uma característica 

nas relações de trabalho da ESF. Entretanto, em Recife é visível o enorme 

distanciamento entre a gestão (nível central) e os trabalhadores das equipes de 

saúde da família, mesmo havendo uma gerência de atenção básica no nível central.  

Há em cada distrito sanitário três Gerentes de Território (GT), cada um é 

responsável por uma microárea do distrito sanitário. Esses profissionais, muitas 

vezes, não têm um conhecimento técnico aprofundado sobre a ESF; basta ter 

formação de nível superior, na área de saúde. Pois, cabe a ele a responsabilidade 

de supervisionar o trabalho e buscar soluções, não somente dos problemas 

burocráticos, mas também dos conflitos existentes entre os trabalhadores e entre 

esses e os usuários.  

O supervisor atua como um elemento que respalda ou não o trabalhador 

frente aos gestores e frente à comunidade. Porém, quando há algum problema na 

comunidade ou com os profissionais, às vezes eles se dirigem ao GT, sendo mais 

comum ir diretamente ao distrito. O GT, segundo os trabalhadores, aparece uma vez 

por mes na USF; e extraordinariamente, quando é encaminhado pelo distrito, para 

representar a gestão junto aos trabalhadores e junto à comunidade, em ocasiões em 

que se fazem necessárias discussões sobre os problemas, as facilidades e as 

dificuldades do processo de trabalho e dos resultados esperados. Mas, esse papel 

do GT embora reconhecido pelos trabalhadores é questionado, devido à baixa 
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autonomia para tomar decisões, passando a representar, em algumas situações, 

apenas um interlocutor na comunicação entre os profissionais e a gestão. 

Sem dúvida, são inúmeras as situações que fragmenta internamente o 

trabalho na ESF, cuja organização do processo produtivo apresenta uma forte 

divisão do trabalho. Contudo, uma divisão onde não são gerados espaços para a 

troca de saberes, práticas e experiências. O que ocorre é uma divisão de atribuições 

num processo alienante que impõe relações de subordinação, onde os 

trabalhadores não conseguem se mobilizar e se posicionar em busca de consensos 

para uma melhoria das condições objetivas e subjetivas do trabalho. 

 

3.2.7. O trabalho na ESF – as repercussões na forma de ser e de viver dos 

trabalhadores 

 

Frente a todos os aspectos que se apresentam no trabalho na ESF na forma 

de conflitos, insatisfações, divergências, interesses corporativos, etc.; mas, também 

levando em consideração os aspectos que motivam e estimulam o trabalhador; 

procuramos captar como os trabalhadores evidenciam ou se admitem que o trabalho 

na ESF interfira na sua vida pessoal/familiar.  

Alguns trabalhadores responderam que não interfere, que conseguem separar 

uma coisa da outra, ou seja, sua vida pessoal do trabalho. Mas, o que emergiu, das 

falas dos trabalhadores, sobre esse ponto, de forma geral, se encaixam nessas 

exposições:  

Eu não tenho tempo de estar com meus filhos, não tenho tempo para mim. [...].  Uma 
vez, a minha filha olhou para mim e disse: “[...] vá cuidar dos seus pacientes e deixe sua 
filha com febre, aqui”. Eu respirei fundo, tinha que dar plantão. [...], aí eu fui sentar com 
ela e explicar [...]. Aí ela disse: “sim, [...], mas e eu?” Essas coisas acontecem e dói (L). 

[...]. Você nem sabe, a quantidade de profissionais passando por problema como: 
distúrbios de sono, transtornos de ansiedade, síndrome de pânico, depressão, insônia, 
tomando medicação controlada, porque tem responsabilidade e se envolve muito com os 
problemas da comunidade e não consegue resolver [...]. Nós somos sobreviventes do 
tsunami do PSF, porque o têm enfermeiras e médicos tomando remédio controlado..... E, 
eu e (fulana), não tomamos ainda (F).  

[...] ‘alguém’ disse assim: “você tem que pensar nas coisas de casa, [...], não liga para 
nossa vida, é o seu casamento ou o seu trabalho?” [...]. O salário daqui é pouco [...]. Não 
tem como as pessoas se contentarem com a sua vida, a nossa sociedade é de consumo; 



217 

 

e, também cada dia nos consome mais. Então, se tiver que trabalhar por três para 
ganhar mais dinheiro....., às vezes se pensa mais no dinheiro do que na família (D).  

As respostas não foram relacionadas apenas ao trabalho na ESF, por vezes 

demonstraram ser a conseqüência do acúmulo de diversos vínculos, nos quais os 

trabalhadores desempenham vários papéis e funções. Contudo, não se trata de uma 

sujeição forçada por eles, a aceitação de diversos empregos; mas, forçada pelo 

mercado onde a oferta de empregos em saúde se caracteriza por remunerações 

precárias. Nesse caso, os trabalhadores se submetem a uma degradante 

intensificação e exploração do trabalho, que impreterivelmente se estende para a 

sua vida pessoal. O mais marcante, nessa parte da entrevista foi o fato de a maioria 

dos trabalhadores ficarem emocionados e digamos constrangidos, durante a 

exposição, evidenciando certo grau de sofrimento por não ter tempo de conviver com 

a família, como gostariam.  

Um questionamento aprofundou a reflexão sobre o processo e as condições 

que os envolvia. A finalidade foi obter sugestões que, possibilitassem a construção 

de caminhos que proporcionassem uma mudança no processo de trabalho e uma 

melhoria na organização e nas condições de trabalho. Houve certo entusiasmo, mas 

ao mesmo tempo demonstraram não acreditar que, apenas através deles, ocorreria 

alguma mudança nesse sentido, acham que depende da gestão. Vejamos algumas 

sugestões que demarcamos a partir das suas falas:  

- Redução do número de pessoas, por equipe e por ACS; 

- Ampliação da composição das equipes para se tornarem multiprofissionais e 

multidisciplinares que incluiriam: fisioterapeuta, fonoaudiologia, nutrição, psicólogo, 

psiquiatra, assistente social, etc. 

 - Seleção dos trabalhadores segundo o perfil, sendo o principal critério: gostar 

de atuar na saúde da família, não apenas pelo salário diferenciado; 

 - Redução da jornada para 32 horas, quatro dias, para ter um dia livre; 

 - Reajustes salariais e equiparação por nível (superior e médio, nesse nível 

haveria diferença entre técnicos (em enfermagem e THD) e auxiliares (de 

enfermagem e ACD);  

 - Investir mais na formação especifica em saúde da família, por exemplo, 

através de residências multiprofissionais; 
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 - Remanejamento de profissionais, após resultados de avaliação de 

desempenho. 

Destacamos que alguns trabalhadores (de diferentes níveis) fariam algumas 

permutas de profissionais, como por exemplo, trocar os ACSs, trocar os enfermeiros, 

mas outros retirariam o profissional de medicina da saúde da família, 

definitivamente, inclusive apresentaram propostas para a atuação desse profissional 

que consideram mais adequadas à sua formação:  

[...] o que eu alteraria não dá para alterar [...]. Tiraria o médico. Fazia tudo pela saúde, 
atendia tudo e quando precisasse encaminhava para um centro onde tivesse só 
médicos; [...], para consultar todo mundo. Eles só atendem, assim. [...] seria, mais ou 
menos, um centro de médicos generalistas e eles encaminhariam para as especialidades 
(G). 

O profissional de medicina atrapalha muito, quer mandar em tudo, [...], o trabalho deles é 
voltado para consultório, consultas. Eu tiraria o médico da equipe. Nós iríamos trabalhar 
mais a vontade com a comunidade. [...].  Eles não gostam de fazer alguns trabalhos. 
Eles [...] têm uma visão diferente do PSF (H).  

Essas propostas, não foram feitas apenas por profissionais de nível superior, 

mas também, por profissionais de outros níveis.  

Um fato importante que emergiu durante as entrevistas, na fala de todos os 

trabalhadores foi a implantação e a implementação de forma progressiva do 

“acolhimento” nas USFs do Recife, enquanto estratégia de mudança no processo de 

trabalho na ESF. No entanto, não havia um entendimento muito consistente revelado 

na fala dos trabalhadores sobre o que era realmente o acolhimento; e, sobre a 

implantação do acolhimento nas USFs as opiniões dos profissionais foram 

diversificadas. Muitos relataram que seria uma forma de aperfeiçoar o atendimento; 

outros que a gestão estava impondo mais uma atividade; e outros, que discordavam 

totalmente da implantação.   

Entre as características do processo de trabalho da ABS, como um todo, não 

apenas da ESF, descritas na PNAB (p.19), consta a implantação da Política 

Nacional de Humanização132 (PNH - HumanizaSUS), que prioriza em seus 

dispositivos o acolhimento, nas unidades de saúde.  

                                                 
132

 A Política Nacional de Humanização, na saúde, considera que a humanização como uma aposta ético-estético-política: ética 
porque implica a atitude de usuários, gestores e trabalhadores de saúde comprometidos e co-responsáveis; estética porque é 
relativa ao processo de produção da saúde e de subjetividades autônomas e protagonistas; política porque se refere à 
organização social e institucional das práticas de atenção na rede do SUS (BRASIL, 2004, p.43). 
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Alguns aspectos destacados sobre o acolhimento, pelos trabalhadores, se 

relacionaram à forma como vem sendo desenvolvida a implantação, que está sendo 

imposta pela gestão municipal, embora afirmando que não há obrigatoriedade para 

adesão, mas, cobram a implantação. Para os profissionais é mais uma atividade que 

pode acarretar sobrecarga de trabalho: 

Na última abordagem da entrevista fiz a seguinte indagação: faltou alguma 

questão sobre o trabalho na saúde da família que você acha que importante e não 

foi contemplada?  

Várias foram as questões colocadas nos depoimentos, alguns profissionais 

referiram que haviam falado tudo, porém outros solicitaram que desligasse o 

gravador e que não comentasse sobre determinados assuntos para não se 

comprometerem ou por se tratar de “questões particulares”. Contudo, muitos 

disseram que gostariam que acrescentasse aspectos que consideram muito 

importantes, tais como: questões sobre: a saúde do trabalhador; o reforço à 

ausência de dinâmicas relacionais entre os trabalhadores; à falta de 

retroalimentação por parte da gestão, do que eles produzem nas unidades, com 

avaliação de impacto; o contraponto entre o que está preconizado e que na 

realidade são induzidos a fazer. A última questão versa sobre o desconhecimento 

dos direitos e deveres do ACS, que não permite que eles estabeleçam limites entre o 

que (não) podem/devem fazer, pois residem e trabalham na mesma comunidade, o 

que permite que os papéis se acumulem e se confundam. Eles não conseguem 

saber onde começa e onde termina o papel de ACS e seu papel enquanto cidadão, 

que vive e mora no local de trabalho.  

Deixemos claro que, não consideramos a ESF como uma proposta inviável, o 

que procuramos demonstrar, é que a Saúde da Família é pautada em princípios e 

diretrizes viáveis; porém, na prática, ela se operacionaliza apenas como um 

inextrincável paliativo, em face de uma situação de dificuldades ou de ausência de 

acesso aos serviços de saúde, em todos os níveis de complexidade; e tem 

demonstrado que o processo de trabalho é, prioritariamente, centrado no modelo 

individual, curativo e médico-centrado. Nesse caso, o Estado tem conseguido 

consolidar sua hegemonia no campo da saúde, ratificando a sua atuação em 

função/conformidade com as leis do mercado, que não assegura o direito dos 

trabalhadores como sujeito ativo em todo processo de produção de serviços.  
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Fica evidente a sobrecarga do trabalho, que se desdobra numa intensa 

jornada de trabalho, em função de solicitações da demanda da população, para 

além da capacidade dos trabalhadores. Esse tipo de atuação é conveniente e útil 

para o Estado, que explora intensamente o trabalho da Saúde da Família, onde teria 

que efetivamente disponibilizar ações/atividades, principalmente as relacionadas às 

políticas sócias, entre outras. Porém, essa exploração é pouco perceptível pelos 

profissionais. Os profissionais por serem polivalentes se apresentam com múltiplas 

possibilidades, uma delas é da detectar precocemente alguns problemas de saúde, 

o que faz com que, muitas vezes, tome algumas contramedidas para atenuar ou 

tentar resolver determinada situação. O Estado apreende a subjetividade do 

trabalhador, que molda o seu trabalho em tempo real, para dar conta da demanda 

excessiva de trabalho em função de uma população superestimada para a sua 

atuação aliada a polivalência funcional, bem como, aos demais aspectos 

identificados, que contribuem vistos de forma isolada, de forma mais ou menos 

incisiva; e assim a vida do trabalhador acaba sendo afetada, nos mais diversificados 

aspectos, sendo muitos deles imprevisíveis e imperceptíveis pelo próprio trabalhador 

de saúde da ESF.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Cabe, ao final desse ousado percurso, considerar que este trabalho de 

investigação não acaba aqui. Ele apenas compreende um resultado temporário, 

pois, se tornou indispensável à necessidade de continuar a refletir a partir do que foi 

produzido, na perspectiva de buscar um maior aprofundamento da temática, que não 

foi possível neste estudo, embora muitos conhecimentos tenham ficado acumulados.  

As análises, que empreendemos neste estudo, conduziram a inúmeras 

reflexões sobre o trabalho na Estratégia de Saúde da Família, as configurações e as 

concepções relacionadas ao processo e às condições de trabalho. Os argumentos 

apresentados sob o aporte teórico selecionado para este estudo, somado às 

evidências empíricas, se afiguraram numa discussão que enuncia conflitos e 

contradições no processo de trabalho em serviços públicos de saúde, no âmbito da 

atenção em saúde da família. 

Para uma maior compreensão sobre o processo de trabalho na Saúde da 

Família, foram aprofundadas questões sobre a categoria trabalho no processo de 

produção capitalista, sob a lógica da acumulação flexível; bem como, se buscou 

através de uma visão histórica das políticas de saúde, recuperar alguns elementos 

que proporcionaram um importante reconhecimento de aspectos que fundamentam 

à saúde da família e subsidiaram o entendimento sobre o trabalho, em suas 

condições e operacionalização. 

Nas duas últimas décadas, a opção brasileira no campo da saúde pública 

priorizou o fortalecimento da Atenção Básica em Saúde, particularmente da 

Estratégia de Saúde da Família, impulsionada por uma rápida e ampla expansão em 

todo o país, e consequentemente, provocando um significativo aumento do 

quantitativo de trabalhadores, nesse nível de atenção à saúde, com tendência 

crescente de empregabilidade.  

Contudo, esse aumento do número de trabalhadores em Saúde da Família, 

vem incorporando em maior quantidade, trabalhadores de baixa qualificação ou 

escolaridade, como por exemplo, os Agentes Comunitários de Saúde (de 6 a 12 por 

equipe de saúde da família). Não é o caso de ser contrária à presença dos ACS na 

SF, apenas há discordância, devido a sua formação ou qualificação em relação à 

amplitude das responsabilidades a eles imposta, que chegam a desenvolver, 
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segundo relatos, atividades para além da sua competência profissional; onde muitos 

abrem mão do seu lazer, da sua família, etc., para atender as pessoas, de domingo 

a domingo; e por residirem na comunidade onde atuam as atribuições, inerentes ao 

cargo/função, acabam se sobrepondo à vida pessoal e social; conformando uma 

intensa exploração do trabalho desses profissionais. 

Embora, seja um tema abrangente que pode dar conta de uma multiplicidade 

de aspectos envolvidos em sua dinâmica, o trabalho na SF busca demonstrar a 

pretensão em superar a lógica do processo de trabalho, pautada no modelo curativo, 

individual e médico-centrado. Entretanto, a maior limitação reside no fato de, 

propositadamente, o Estado sob fortes pressões políticas e econômicas, tanto 

nacionais quanto internacionais, não demonstrar efetivamente a pretensão em 

superá-lo. Há, de fato, apenas uma readequação de elementos que caracterizam o 

processo de trabalho, aos interesses ou propósitos da acumulação capitalista. Haja 

vista, a reprodução de mecanismos, que antes eram próprios da esfera da produção 

mercantil, nos serviços públicos, especificamente os de saúde, tais como: o trabalho 

em equipe multiprofissional, a polivalência dos trabalhadores (multifuncionalidade), 

além da apreensão da subjetividade dos trabalhadores, dentre outros.  

Nessa perspectiva, alguns desses mecanismos, enquanto características do 

processo de trabalho na Saúde da Família, na prática, formam distorções que se 

reproduzem no cotidiano dos trabalhadores, que ficam muito aquém de uma 

proposta, que se apresenta com o status de modelo de reorientação do sistema de 

saúde, no país. Evidentemente, as características do processo de trabalho, por si só, 

não provocam mudança no modelo de atenção, mas o conforma, o identifica e 

indispensavelmente o viabiliza, já que o principal elemento do processo de trabalho 

é à força de trabalho.  

A ESF é uma política focalizada (seletiva) com fronteiras bem demarcadas, 

não apenas pela questão da espacialização com limites geográficos, com adstrição 

da clientela, mas por priorizar o usuário, segundo a sua condição de pobreza. Trata-

se de um elemento estratégico do sistema de saúde, de elevação da cobertura da 

atenção aos indivíduos desprovidos ou com dificuldade de acesso aos serviços de 

saúde, conforme determinação dos organismos internacionais multilaterais, com 

ênfase ao Banco Mundial, através, principalmente da OMS. Assim, a SF estigmatiza 

e inferioriza os seus destinatários, ou seja, os usuários que a utilizam.  
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No nível de atenção básica, a ESF é considerada porta de entrada 

preferencial do sistema de saúde – SUS, mas, na prática, não dá conta dessa 

pretensão. Pois, além de focalizar os mais pobres ou miseráveis, apresenta baixa 

resolubilidade e cobertura insatisfatória para os estratos populacionais prioritários, 

que acabam buscando os ambulatórios e as emergências de unidades de maior 

complexidade. Mas, não restam dúvidas de que, tanto na SF quanto nos demais 

níveis de atenção do SUS, há enormes e evidentes vazios assistenciais, 

principalmente, quanto às ações/procedimentos de caráter preventivos e 

promocionais de saúde. Haja vista, os indicadores de saúde, disponibilizados 

amplamente, de morbidade e de mortalidade por causas evitáveis. 

Uma questão que, embora seja uma característica inerente ao trabalho no 

capitalismo, e não apenas ao campo da saúde, historicamente em suas 

especificidades, é o caráter prescritivo, que de certa forma é necessário, para um 

amplo elenco de situações relacionadas ao processo de trabalho em saúde.  

No caso da ESF, esse caráter se apresenta de maneira extremamente 

exacerbada, enquanto um elemento intrínseco à sua constituição em todos os 

aspectos. Ele abrange desde as responsabilidades de cada instância de governo 

para o desenvolvimento da SF; à definição da infraestrutura e dos recursos 

necessários a operacionalização das atividades com as respectivas atribuições de 

cada categoria profissional. 

Contudo, intensifica as prescrições no que se refere às características 

relacionadas ao processo de trabalho; a composição da equipes de saúde da família 

mínima e ampliada (quando da incorporação da ESB, dividas em duas 

modalidades); o processo capacitação dos trabalhadores; à determinação das 

atribuições gerais de cada equipe e das específicas para cada categoria profissional, 

com o estabelecimento de metas a serem cumpridas; à determinação de áreas 

estratégicas para atuação em todo território nacional; até o estabelecimento de 

punições/penalidades aos municípios, no caso do não cumprimento de parte das 

prerrogativas, como a suspensão do repasse de recursos financeiros, cujos valores 

dos componentes do PAB são definidos em portaria especifica do MS.  

Enfim, entre os principais motivos para o estabelecimento de punições se 

encontram: a ausência de por mais de 90 (noventa) dias de qualquer um dos 

profissionais de saúde às USFs e o descumprimento da carga horária estabelecida 

(40 h.) para todos os profissionais. A opção por enfatizar esses aspectos se deu 
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porque os profissionais, na prática, desconhecem parte dessas punições. Alguns 

admitem que a sua ausência na unidade acarrete problemas, mas outros, conforme 

relataram, trabalham em outros serviços de saúde em horários que coincidem, com 

alguns turnos de trabalho na SF, com a conivência da gestão municipal.   

Como já fora referido, no decorrer da discussão, todos os trabalhadores da 

saúde da família concordam que se faz necessário, uma prévia determinação de 

algumas atribuições, que indiquem uma orientação geral do que deverá ser feito, em 

termos de assistência às pessoas. Contudo, enfatizam que para lidar com 

necessidades e problemas individuais e coletivos, em contextos e realidades 

particulares ou singulares, além de situações que se apresentam de forma inusitada, 

não há como se submeter incondicionalmente à rigidez de prescrições. 

Cabe destacar que ocorre uma intermediação entre o que está prescrito e o 

trabalho real, relacionadas aos objetivos que são definidos para si, pelos próprios 

trabalhadores, no caso da SF de forma individual e não discutidos coletivamente.  

Assim, a ESF se apresenta, enquanto política do MS, sob dois grandes eixos 

prioritários que a diferencia dos demais serviços de saúde: um referencial territorial 

com adstrição da população e um processo de trabalho baseado no trabalho em 

equipe multiprofissional e interdisciplinar, que atua em tempo integral, com jornada 

de trabalho de 40 horas semanais, de segunda a sexta-feira.  

A referência territorial proporciona uma organização “espacializada” do 

trabalho, com adstrição da população. O processo de territorialização é pouco 

compreendido pelos trabalhadores da saúde da família, enquanto um processo 

dinâmico em permanente (re)definição e construção. A compreensão de território 

delimitado com adstrição da população, para atuação dos trabalhadores da SF, é 

quase totalmente, sob o ponto de vista geográfico que, na realidade, é a forma como 

a ESF propõe essa delimitação, para manter certo “controle político” sobre 

determinados aglomerados populacionais.  

Os trabalhadores apreendem esse território, através do cadastramento de 

pessoas por domicílio (menor nível de desagregação) por logradouros, para o 

planejamento e a adequação da oferta, de ações e serviços de saúde, a uma 

demanda, que apesar de estar contida numa população adstrita, extrapola em 

quantidade (mais ou menos 4.000 pessoas) a capacidade de atendimento do grupo 

de profissionais que compõe a SF. Embora, todos os profissionais admitam que a 

delimitação territorial facilite o a atuação. O esforço em atender a todos que buscam 
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algum tipo de intervenção, nas USF, é sobre-humano. Contudo, isso não significa 

que todas as pessoas cadastradas, numa área de abrangência, sejam atendidas, 

nem individualmente, nem coletivamente por aqueles profissionais.  

Mas, esse quantitativo é um parâmetro questionável, para um grupo de 

profissionais, denominados enquanto equipe multiprofissional que é composta 

minimamente por um médico, um enfermeiro, um auxiliar ou técnico de enfermagem 

e de seis a doze ACSs, e ampliada através da incorporação de um dentista, um ABS 

ou um TSB; todos com um elenco de atribuições específicas prescritas, além das 

especificidades e competências da formação profissional de cada um, sem esquecer 

as situações inusitadas que ocorrem frequentemente, por exemplo, o aparecimento 

de uma “nova” doença ou agravo; para esse imenso quantitativo de pessoas, o que 

caracteriza e reforça a intensificação da exploração do trabalho de todos os 

profissionais. 

Acrescenta-se a esse fato, que a atuação em território delimitado acaba 

acarretando inadequações nos critérios de acesso dos usuários às unidades, que 

envolvem qualidade/quantidade da oferta das ações e serviços de saúde, com clara 

repressão da demanda espontânea, de usuários inseridos ou não num determinado 

território.   

Assim, o segundo eixo prioritário da saúde da família que é a proposição de 

um trabalho em saúde através de uma equipe multiprofissional de forma 

interdisciplinar, supondo a integralidade das ações e serviços de saúde, é 

praticamente inexistente. 

Na realidade, o trabalho na saúde da família se organiza através da junção de 

profissionais (grupos) que atuam de forma eminentemente individualizada, com 

relativa verticalização das relações de poder, própria do modelo médico-centrado, 

que provoca sérias disputas e inúmeros conflitos. Os trabalhadores não 

compartilham valores, conhecimentos, informações, etc., que possibilitem um melhor 

desenvolvimento de suas atividades. Cada um se preocupa com a sua atuação, com 

as metas a cumprir, que são exigidas e deverão ser comprovadas, através do 

preenchimento diário e sistemático de instrumentos dos SIS.  

Além disso, cada trabalhador considera o seu desempenho individual como 

sendo essencial, ou seja, mais eficaz para os usuários, que o dos demais 

profissionais. Alguns propõem a exclusão do profissional de medicina, da SF, cujas 

tarefas são “mais repetitivas” (por exemplo, a consulta médica), sob a alegação de 
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que facilitaria o trabalho, dentro do que se propõe a ESF, quanto às praticas de 

promoção da saúde e prevenção de doenças, no âmbito coletivo e individual, com 

ênfase as ações de educação em saúde. Essa proposição é inadequada, dada à 

limitada capacidade resolutiva da saúde da família em diferentes aspectos.  

Isso demonstra que, os profissionais são induzidos subjetivamente, de forma 

que não conseguem elucidar, não apenas a sua dinâmica – individualizada – mais 

também as relações conflituosas como os demais profissionais, que são geradas por 

inúmeros fatores, entre esses, as diferenças salariais.   

Evidentemente, a SF preserva em seu funcionamento, na sua condução 

política, mecanismos que beneficiam claramente, a categoria médica, enquanto 

privilégio a um grupo de profissionais, em detrimento de direitos aos demais 

profissionais que atuam com a mesma carga horária e tem o mesmo nível de 

formação (superior). Esse fato reforça e legitima, na ESF, a reprodução e 

manutenção do modelo hegemônico em saúde, que é médico-centrado; 

consequentemente, em franca contraposição com a proposta de processo de 

transformação para um modelo de trabalho em equipe multiprofissional e 

interdisciplinar, pressupondo uma organização horizontalizada. 

Sobre o fortalecimento do modelo médico-centrado, nos últimos dias de 

elaboração dessa tese, ocorreu a publicação da Portaria GM Nº 2.027 de 25/08/2011 

que altera, a Portaria GM Nº 648/2006 (BRASIL, 2007a), na parte que dispõe sobre 

a carga horária dos profissionais médicos que compõem as equipes de saúde da 

família e sobre a suspensão do Piso de Atenção Básica – PAB-variável (BRASIL, 

2011e).  

Dada a sua importância, tornou-se oportuno destacar a referida Portaria, que 

ratifica e oficializa o que se constatou no parágrafo acima quando, entre outras 

disposições, reafirma que, obrigatoriamente, a carga horária dos profissionais de 

saúde da ESF é de 40 horas semanais exceto a dos profissionais médicos. Cada 

profissional médico poderá atuar, inclusive, em no máximo duas equipes de saúde 

família, ou seja, um médico poderá cumprir uma jornada de 20 horas semanais – 

horário parcial -, em uma equipe e outro médico poderá ou não cumprir mais 20 

horas semanais em outro turno. Nessa nova configuração, a equipe de saúde da 

família passa a ser denominada Equipe Transitória. Consequentemente, a Portaria 

modifica o valor do incentivo financeiro mensal (PAB-variável). 
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Portanto, na SF se apresentam inúmeras e renovadas dificuldades para os 

trabalhadores se integrarem e se adaptar a proposta de um trabalho “em equipe”, 

levando em conta, entre outros aspectos, o excesso de demanda que, se soma a 

inadequação dos níveis salariais, que além de baixos, apresentam valores 

diferenciados por categoria profissional, com significativas diferenças, ou seja, num 

mesmo grupo (equipe) cada profissional recebe um valor, tanto os de nível superior 

quanto os de nível médio (um auxiliar/técnico de enfermagem não recebe o mesmo 

valor do ASB ou do TSB). O valor pago ao ACS também é diferente.  

Excepcionalmente, o valor do salário de alguns profissionais, como os 

auxiliares de enfermagem, por exemplo, é proporcionalmente maior que o valor pago 

em serviços, de outros níveis de complexidade, com a mesma carga horária. Mas, 

isso não significa que na SF o salário dos trabalhadores, no geral, seja diferenciado; 

no sentido de ser um dos maiores do mercado, como fora destacado durante parte 

do seu processo de implantação. Em alguns municípios, esse fato, pode ser uma 

realidade, mas em Recife, não se traduz como tal, porque para os trabalhadores 

chega a inferiorizá-los, ou seja, se sentem menos importantes, pouco valorizados.   

Portanto, resulta de uma série de dispositivos que configura o processo de 

trabalho em SF, um efeito, digamos o (des)mascaramento de que na ESF se 

trabalha em equipe. Da forma como está estruturada e sob as condições nas quais 

se desenvolve o processo de trabalho. A ESF tem um longo caminho a percorrer, 

entre o que é proposto e a realidade na qual se insere que deverá incluir a 

participação ativa e efetiva, não apenas dos profissionais, mas também da 

comunidade. 

É fato, que não há trabalho em equipe, mas também, é fato, que há uma 

polivalência (multifuncionalidade) dos trabalhadores na SF, aliada às competências 

inerentes a cada categoria profissional, que eles consideram como tendo autonomia, 

em suas especificidades; às atribuições estabelecidas oficialmente pela SF; que se 

enquadra, perfeitamente, nas estratégias de exploração do trabalho, onde cada 

trabalhador está propenso a desenvolver atividades que deveriam ser desenvolvidas 

não apenas por um, mas por “n” profissionais da saúde. Portanto, há uma 

convergência que se traduz num esquema de intervenção baseado na polivalência 

com autonomia parcial. 

Foi possível observar que, alguns trabalhadores consideram importante a 

incorporação de uma gama de funções (inclusive, além da capacidade de cada um) 
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como uma exigência ou necessidade para atuar na estratégia, evidentemente sob 

mecanismos de “consentimento estimulado”- captura da subjetividade; dada a 

ausência de um trabalho intersetorial nos territórios.  

Alguns destacaram que, são especialistas em saúde da família, outros 

chegam a se autodenominar como generalistas ou “especialistas da realidade”; há 

se dizem que conseguem combinar as três funções, ou seja, serem especialistas, 

generalistas e polivalentes. A polivalência na saúde da família, para parte dos 

trabalhadores, só é perceptível e assumida quando se refere à jornada de trabalho 

como intensa e extensa, em conseqüência do excesso de atribuições.  

Na realidade, há um grande trunfo na ESF, que apesar de ser considerado 

um instrumento ou uma atividade, que é a atuação fora da estrutura física da 

unidade de saúde, através da visita domiciliar, que facilita a superação da grande 

inércia da atuação dentro da unidade, que se apresenta, principalmente, pelo 

atendimento através de consultas, seja médica, de enfermagem; incluindo a extrema 

burocracia própria de serviços de públicos de saúde. É visível, o quanto essa 

atividade motiva os trabalhadores, de forma geral, a ponto de entenderem como 

sendo a verdadeira característica do processo de trabalho na SF, justificada não só 

pela possibilidade de realização de um procedimento em um domicílio, mas 

principalmente por possibilitar o estabelecimento de vínculos com usuários e 

comunidades e o conhecimento da realidade onde vivem e residem as pessoas. A 

visita domiciliar é indispensável sob o ponto de vista político da SF, pois consegue 

manter, através de alguns indicadores, o conhecimento da situação sócio-

epidemiológica da população adstrita. 

Diante do exposto, cabe enfatizar que se analisou, apenas uma parte da 

realidade do processo de trabalho da saúde da família; Porém, assinalamos a 

relevância das situações relacionadas à extrema precarização das condições de 

trabalho (no sentido mais amplo); às relações de trabalho, com ênfase a “negociação 

coletiva”, que ocorre por categoria profissional, de forma extremante corporativa e 

direcionada exclusivamente às questões salariais, devido à despolitização 

generalizada expressa, entre outros aspectos, na reduzida participação dos 

profissionais nas atividades das suas respectivas organizações sociais (sindicatos, 

etc.). Os profissionais chegam a afirmar não serem organizados, a exemplo do 

sindicato dos médicos.  
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Também, é notória a falta de “percepção” por parte dos trabalhadores, de que 

a ESF é um projeto coletivo que envolve simultaneamente trabalhadores, usuários e 

gestores. E, que os trabalhadores desempenham uma função estrutural, um papel 

estratégico na condução desse processo, para que a ESF funcione efetivamente, e 

se estabeleça enquanto uma alternativa de mudança de modelo de atenção.  

Entretanto, há que se ratificar que o trabalho em saúde o qual nos referimos 

é, à emergência da sua expressão na ESF, o que se apresenta, até o momento, com 

uma proposição, de modalidade de processo de trabalho, paralela à organização 

dominante do modelo de saúde – a do trabalho em equipe multiprofissional -, que 

para se efetivar necessitará de uma ampla mobilização que passe a deslocar forças 

dos trabalhadores e da sociedade civil para o enfrentamento (de início) ao poder 

político e econômico do Estado, num esforço de uma construção não 

essencialmente de natureza intelectual, mas estratégica própria de movimentos de 

trabalhadores. 

Portanto, o centro ou núcleo que envolveu toda essa discussão sobre o 

processo e as condições de trabalho na ESF, que leva a inúmeras reflexões, é o 

complexo processo de individualização de todas as situações relacionadas ao 

trabalho. Que, relembrando Linhart (2007), é uma individualização que segue 

múltiplas vias e se manifesta, com exaltação da subjetividade, numa série de 

questões objetivas do trabalho e na própria vida dos trabalhadores.  

Contudo, não há uma única explicação que der conta do enorme abismo entre 

o que está estabelecido e o que realiza, no cotidiano da ESF, através do trabalho e 

dos trabalhadores da saúde da família. Assim, tudo deverá ser analisado e discutido 

através de uma combinação de fatores, aspectos, elementos, etc.;  que dependerão 

das origens históricas de cada um deles, da forma política pela qual esses fatores 

determinam sua relação com os outros fatores e de suas funções em contextos 

sociais específicos.    
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