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EM MANAUS 

 

Jéssica Marinho Martins1 
Yoshiko Sassaki2 

 
RESUMO 
 
O artigo objetiva analisar a integralidade de serviços voltados aos 
idosos na alta complexidade de saúde de Manaus e, refletir sobre 
os desafios dos assistentes sociais, entre outros profissionais, para 
assegurar a saúde como direito e com qualidade. Para isso, 
refletimos sobre o processo saúde-doença da população e seu 
reflexo na alta complexidade, analisando os resultados de 
pesquisa aplicados a idosos e profissionais em dois hospitais de 
Manaus, e apontar os desafios para atendermos a diretriz 
constitucional da integralidade em saúde. 
 
Palavras-chave: Processo saúde-doença. Integralidade. Alta 
complexidade. Idoso. 

 
ABSTRACT 
 
The article discusses the integrity of high complexity health 
Manaus aimed at the senior in high complexity health of Manaus, 
and reflects on the challenges of social workers and other 
professionals to ensure health as a right and with quality. To this 
end, we reflect on the health-disease process and its reflection of 
the population of high complexity, analyzing the research results 
apply to elderly and professionals in two hospitals in Manaus, and 
point out the challenges to heed the constitutional directive of 
integrity in health. 
 
Keywords: Health-disease process. Integrity. High complexity, 
senior. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A saúde-doença é processual em que os indivíduos ao longo da vida ativa e mesmo 

na velhice, cuidam da sua saúde e condições de sua vida de forma geral. De modo que os 

determinantes da saúde da população têm a ver com o modo de produzir e reproduzir de uma 

dada territorialidade ou local.  

Assim, em Manaus, por se localizar em área tropical úmida, a população é sujeita às 

intempéries e condições climáticas e modos de vida regional, como habitação, alimentação, 

trabalho, esporte, lazer, ambiente e cultura, entre outros. 

E ao refletir sobre o desafio de acesso à saúde integral dos idosos na alta 

complexidade de Manaus, vemos que o desafio posto a eles é anterior ao seu acesso à saúde, 

de modo geral e na alta complexidade. Uma vez que durante a vida pregressa, os 

determinantes da saúde plena, não foram satisfeitos. 

E somada à vida urbana, com transporte caótico e de difícil mobilidade urbana e 

precarização dos serviços de saúde, o que torna difícil a população ter uma cultura de 

prevenção e promoção à saúde. Ou seja, devido ao (não) acesso a: prevenção, identificação de 

riscos e agravos e tratamento antes que a situação clínica desse usuário idoso se agravasse, o 

estado de saúde dos idosos na alta complexidade é, na maioria das vezes, crítico e crônico.  

De modo que, a população muitas vezes acessa apenas as unidades de saúde, 

quando há agravos em sua saúde, isto é, reforçando a dimensão clínica e centrada na doença, 

que é também a formação de muitas profissões de saúde.  

Cecílio (2009) menciona que o momento que o usuário se encontra no hospital é um 

momento frágil, porém que possibilita reflexão. Para tanto, faz-se necessário preconizar uma 

rede de serviços também reforçando o que preconiza o Sistema Único de Saúde- SUS.   

Nesse artigo3, refletimos sobre as falas dos idosos internados em duas Unidades de 

Alta complexidade e as falas dos profissionais (assistente social, enfermeiro, nutricionista, 

médico e fisioterapeuta), através de formulários e entrevista, respectivamente.  

  

 

 

                                            
3
 Oriundo de uma pesquisa guarda-chuva desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa da UFAM/CNPq, que 

estudou a integralidade de serviços de saúde voltada aos idosos em Manaus. E nesse estudo voltamos 
na de alta complexidade. 
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2. PROCESSO SAÚDE-DOENÇA E INTEGRALIDADE DE AÇÕES DE SAÚDE AOS IDOSOS.  

 

O processo de saúde-doença é um processo complexo porque não podemos reduzir 

a saúde a processos fitopatológicos, nem também não a mensurarmos na análise. Sobre isso, 

referenciamos Garrafa (1991, p.68): 

Saúde e doença devem ser vistas como situações ou momentos dinâmicos de um 
mesmo processo vital. A análise de uma ou de outra, isoladamente, leva, 
inevitavelmente a desvios teóricos graves que deságuam numa prática médica 
equivocada, sofisticada, cara, inacessível, opressora e descomprometida sob o ponto de 
vista social.   

 
Este autor mostra que, o que se analisa no processo saúde-doença é que há uma 

dinâmica integral, de ocasiões distintas, porém interdependentes, processuais, dinâmicos e 

contraditórios. E já delineia que nesse processo o homem tem sua individualidade, mas que há 

também determinantes sociais na vida desse homem, que se relaciona com os outros homens 

com a natureza de modo dinâmico, através da produção de suas necessidades.   

Ao falar do componente social, aponta : 

(...) Tudo isso significa que o componente social (dentro do qual estão incluídos o 
cultural, o político, o jurídico, o econômico, etc) deve ser considerado como alto 
significado no estudo da causalidade dos processos mórbidos, mesmo se tratando de 
doenças crônico-degenerativas. O estudo da doença no homem, quando se encerra 
individualmente nesse próprio homem, é considerado casuístico, discriminatório. O 
estudo das doenças na sociedade, vista de forma globalizada, relacionada às razões e 
formas de constituição dos diversos grupamentos sociais, é considerado científico, 
representando em sua essência o conceito de unidade(Idem, p.69).  

 
Nesse sentido, ao correlacionarmos o que o autor menciona com o Artigo terceiro 

da Lei 8080/90, veremos que se faz necessário notar os determinantes sociais como condições 

de: trabalho, moradia, lazer, saúde, economia e outras, correlacionando aspectos individuais e 

coletivos, pois o homem vive em sociedade e o processo saúde-doença também aponta 

condições da sociedade em que esse homem vive. 

Ao relacionarmos aspectos sobre as condições de saúde da população reportamo-

nos a Barata (2008,) que aponta que as condições de saúde da população decorrem de um 

conjunto amplo e complexo de fatores relacionados com o modo como as pessoas vivem.  

Nesse sentido, devemos compreender que as condições de saúde das populações 

decorrem de um conjunto amplo, complexo e dinâmico, que não podem ser “resumidos” a 

aspectos individuais, como também não podemos deixar de considerá-los.  

Portanto, estudar o processo saúde-doença da população idosa é imperativo, uma 

vez que esse segmento etário é cada vez mais expressivo, que segundo Veras (2012, p.292):  
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(...) Em 1950, eles eram 2,6 milhões e representavam 4,9 % da população total. Com um 
crescimento anual de 3,4% comparados a 2,2% da população em geral, em 2010 os 
idosos já era, 19,6 milhões e representavam 10,2% da população. Nos próximos 40 
anos, esse grupo crescerá a uma taxa de 3,2% ao ano, comparada a 0,3% da população 
total. Como resultado haverá 64 milhões de idosos em 2050, 29,7% da população total.  

 
No que tange a Manaus, segundo censo do IBGE de 2010, há aproximadamente 

uma população residente em Manaus há 108.902 idosos numa população de quase dois 

milhões. Ainda uma parcela pouco expressiva da população, mas levando em consideração o 

aumento da expectativa de vida e a redução da taxa de natalidade e mortalidade, a tendência é 

aumentar cada vez mais esse segmento. E o prolongamento de anos de vida na velhice não 

significa que tenham condições de vida adequada, muito pelo contrário, é quando os agravos 

tendem a aparecer como resultado do processo saúde-doença vivenciado ao longo de sua vida 

pregressa. 

Sobre a saúde, a partir da constituição de 1988, temos uma nova institucionalidade 

da saúde, ou seja, ela é direito de todos e dever do Estado e consolidada no Sistema Único de 

Saúde - SUS de 1990 e pela Política Nacional de Promoção de Saúde de 2006. 

O fato de termos assegurado em Lei e nas políticas, abre possibilidade de avanços 

para que a população tenha acesso à saúde de forma processual e integral. E para isso é 

necessário haver serviços à disposição dos usuários, através de uma rede de atenção à saúde 

para que assegurem seu acesso à saúde como direito. 

Se de um lado a dimensão legal é bem objetiva nas definições conceituais, do outro 

lado a dimensão teórica sobre o conceito de integralidade é bem ampla e tem vários 

posicionamentos. Como o propósito desse artigo é fazer uma discussão teórica/prática, cabe 

nosso posicionamento quanto a essa esfera, que está embasado em autores abaixo referidos.  

Arantes e Senna (2012) apontam a integralidade como diretriz constitucional do 

SUS, que apesar de ter várias concepções, as mesmas concordam que deve haver recusa ao 

reducionismo, que historicamente perpassa o campo de atenção à saúde no Brasil. Definem o 

conceito como uma diretriz articulada, associada à mudança do modelo de atenção a saúde e 

que a integralidade compreende e articula os níveis de atenção à saúde. 

As autoras reportam-se a Pinheiro (2001; 2003; 2005; 2006) que assinalam as três 

perspectivas, no estudo da integralidade, trabalhadas pela autora: práticas de gestão e 

organização dos serviços; conhecimentos e práticas dos trabalhadores e participação social.  

Destacam que os arranjos sociais e institucionais da saúde perpassam por 

condições de entraves e contradições e, se situam na arena política. Apontam ainda, 

reportando-se à Pinheiro (2005), a luta pelo cuidado da saúde na dimensão de ação integral e 



 
5 

 
 

 
 

                  

numa inter-relação entre instituição, trabalhadores de saúde e usuários, enfim, na participação 

da equipe de saúde no cotidiano do usuário, com ampliação da instituição de saúde para a 

comunidade.  

Dessa forma, nota-se que a discussão teórica é ampla sobre o conceito de 

integralidade, porém que ao ser uma diretriz que confronta o reducionismo, é de grande 

importância, pois nesse sentido, preconiza uma saúde que leva em consideração a prática dos 

profissionais de saúde, a articulação entre promoção, prevenção e recuperação e, sobretudo, 

na não fragmentação do sujeito. E como toda reflexão, também tem um compromisso político, 

quando pautada pelo ideal da reforma sanitária é em busca do direito à saúde, sendo o usuário 

um sujeito de direito, que deve ter acesso a todos os níveis de complexidade, frente às suas 

necessidades de saúde. 

 

2.2. A Integralidade em duas unidades de alta complexidade de Manaus 

 

O SUS possui níveis de atenção de complexidade que apesar de haver 

especificidades em cada um deles, necessitam de articulação e continuidade através de 

referência e contra-referência para haver a prevenção, promoção, proteção e recuperação, e 

com isso assegurar as diretrizes e princípios do SUS preconizados na Lei 8080/90. 

Sobre a alta complexidade em saúde, encontramos uma definição do Ministério da 

Saúde (2009 p.33 e 34): Conjunto de procedimentos que, no contexto do SUS, envolve alta 

tecnologia e alto custo, objetivando propiciar à população acesso a serviços qualificados, 

integrando-os aos demais níveis de atenção à saúde.  

Ou seja, os procedimentos de alta complexidade envolvem elevados custos e alta 

tecnologia de saúde, e se encontram, sobretudo, em atenção hospitalar, o que não significa que 

sejam isolados, pois novamente se reforça que também é necessário que sejam articulados aos 

demais níveis. 

A pesquisa foi realizada em duas unidades que são situadas na alta complexidade 

de saúde: HUGV (Hospital Universitário Getúlio Vargas) e HPSJL (Hospital e Pronto-Socorro 

Doutor João Lúcio Pereira Machado) e localizamos estas unidades informando que a primeira 

devido à reforma e construção do novo hospital, o pronto atendimento de emergência e 

urgência estava inativo e na outra unidade funciona normalmente.  

Aplicamos formulários a idosos usuários (dez idosos de cada Unidade, totalizando 

20 idosos). Entrevistamos cinco (5) profissionais do Hospital Universitário Getúlio Vargas– 
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HUGV: uma assistente social, um médico, um nutricionista, uma fisioterapeuta e uma 

enfermeira. No Hospital e Pronto-Socorro Doutor João Lúcio Pereira Machado- HPSJL optamos 

por 7 (sete) profissionais: duas assistentes sociais; dois médicos, uma enfermeira, uma 

nutricionista e uma farmacêutica, sendo que nesse último Hospital para entender a gestão 

entrevistamos a diretora do Hospital que tem formação em Medicina. 4  

Antes, porém, cabe ressaltar a fala sobre atividades sócioassistenciais do 

Nutricionista do HUGV que já apontava entrave que conforme os dispositivos legais tal como 

Política Nacional de Promoção à saúde, Pacto Pela Saúde e autores, como Schraiber e 

Mendes- Gonçalves (2000) o grande gargalo da saúde pública é que a saúde na esfera da 

atenção básica é pouco preconizada como centralidade de ações.   

Nós fazemos um atendimento ambulatorial (...) Por exemplo, eu passo uma prescrição 
de suplementos pra ele, muitas vezes ele não tem condição de comprar. E aí eu 
encaminho: eu faço um documento encaminhando para o Serviço de Atenção ou Serviço 
Social da Susam para que ele possa ter esse, esse suplemento num programa 
específico de lá. Eu acredito que eu já esteja fazendo esse papel. Isso, a gente faz, a 
gente faz uma referência, né? referência pra Unidade, na verdade, pra Susam, pra um 
Programa de Atenção à Saúde Domiciliar, o que chamam de Home care, a partir daí a 
gente, a gente encaminha ele durante 30 dias, como o tratamento é pra 30 dias, ele 
recebe o produto e depois nós marcamos pra que ele retorne com o produto (...) 
Sim, com certeza, porque na verdade a gente encontra aqui na atenção terciária, é 
diferente da primária, que seria o ideal, no momento em que ele saísse daqui, eles não 
encontram atendimento e acabam retornando com a gente de novo e a gente sempre 
abre espaço pra eles aqui. Apesar de quando eles saem daqui, eles serem 
encaminhados pra primária, eles nunca encontram atendimento, eles voltam de novo pro 
especialista que no caso somos nós. (HU-N-M-1) 

 

Diante dessa fala percebemos um entrave muito sério apontado por esse 

profissional, pois há um comprometimento das atividades na saúde, pelo fato de que quando se 

faz a referência da alta complexidade para atenção básica é muito difícil, e até comprometedor 

do sistema de saúde. 

Nesse sentido, ao voltarmo-nos a questão norteadora dessa análise, a fala da 

fisioterapeuta deixou-nos preocupados sobre isso, quando perguntamos se havia um trabalho 

de integralidade junto ao nível horizontal (profissionais) e na dimensão vertical (outros níveis). 

 A fisioterapeuta (HUGV) relatou que viu um caso de um usuário com espera de 

13(treze) anos sem o atendimento em outro nível de complexidade. 

 

                                            
4 Para melhor identificar os respondentes profissionais siglamos: I: idoso ; P: Profissional; HU: Hospital 

Universitário Getúlio Vargas; HJ: Hospital e Pronto-Socorro Doutor João Lúcio; a profissão: (AS: assistente social; E: 
enfermeiro; Fa: farmacêutico; Fi: fisioterapeuta; M: médico; N:nutricionista)  e por fim, M: masculino, F: feminino. 
Nesse artigo, serão destacadas apenas algumas falas. 
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Olha o que a gente vê, o que a gente vê é assim, dentro da zona onde o HUGV está, 
não. Ele vai fora, ele vai além dessa zona (...), às vezes a demanda dele não é de vir pra 
cá, é de usar uma Unidade de Saúde perto da casa dele. (...) Então assim, eu não sei, 
assim, como que tá sendo encarado isso, né? porque quando chega lá na referência que 
a gente dá, às vezes não tem vaga (...) até eu acho que nesse caso, o Sistema de 
Regulação que foi montado pelo Governo, ele falha! ele falha, porque quando você dá 
uma referência de perto de casa, ah! nunca tem vaga, e quando ele cai no Sistema, ele 
cai no Sistema, pra mim de ilusão! porque ele vai ser demandado não pra perto da casa 
dele, ele vai ser demandado pra muito longe da casa dele: aí tem que ter transporte, aí 
tem que ter SOSvida, aí tem que ter táxi, tem que ter um ônibus que às vezes ele não 
pode pegar, ou então ele tem que ter um transporte próprio.  
Então, pra mim, o Sistema de Regulação, nesse caso aqui, dessa referência e contra-
referência, tudo bem, ele sai daqui com a contra-referência de ir para lá, mas chega lá 
ele não consegue ser atendido! aí ele retorna. Quando ele retorna, ele já retorna sem ter 
feito o atendimento, sem ter recebido nada. Como aconteceu com um paciente aqui, que 
ficou treze anos sem receber atendimento. Treze anos. De fisioterapia, né? Aguardando. 
Aí ele foi embora, ele foi pro interior, ele voltou, aí quando ele voltou, ele não tinha mais 
a guia, e já não conseguia guia, e que não sei o quê, não sei o quê e vamos ver se ele 
consegue.( HU-FI-F-1)  

 
A situação mencionada pela fisioterapeuta foi de nos questionarmos o porquê desse 

descaso e fragilidade na Saúde Pública. Defendemos o SUS, porém é necessário ir para além 

do reconhecimento legal, mas sim para a vida dos usuários. Infelizmente, casos como esses 

são percebidos como o não-acesso à saúde.  

 Nesse sentido, reportamo-nos a Couto (2010, p.37):  

Os direitos, enquanto constitutivos de um patamar de sociabilidade, têm jogado papel 
importante na sociedade contemporânea, que, ao discuti-los, coloca em xeque as formas 
de relação que são estabelecidas, tornando tenso o movimento por vê-los reconhecidos 
em lei, protegidos pelo Estado e, mais do que isso, explicitados na vida dos sujeitos 
concretos.  

 

Interessante que alguns dos profissionais apontaram terem sensibilização crítica 

dessa realidade. Destes, em sua grande maioria, são profissionais que estão atualizando-se em 

pós-graduação e mestrado, por exemplo, quando perguntamos da enfermeira do HPSJL se 

havia um trabalho de integralidade junto ao nível horizontal (profissionais) e na dimensão 

vertical (outros níveis), ouvimos uma resposta crítica: “Eu creio que não há essa integralidade, 

nem a referência e nem a contra-referência. Isso ainda é um nó-crítico pra nós” (HJ- E- F-1). 

Nesse sentido, voltando-se ao idoso uma assistente social apontou que apesar de 

ter muitos idosos atendidos, não há um trabalho específico para esse segmento.  

Olha, o nosso hospital, na realidade, ele é um hospital especializado em trauma, mas, 
não fomos e nós não estamos equipados suficientemente pra atender idosos e que na 
realidade eles já se constituem a maioria do atendimento aqui. Então, nós somos um 
hospital especializado em trauma, mas com uma grande (muita ênfase) demanda de 
idoso. Então, a gente não tá preparado pra isso. (HJ-AS-F- 2) 

 

Infelizmente, não encontramos outras respostas mais críticas. Talvez, alguns 

reduziam integralidade a apenas o aspecto entre os profissionais, em conceitos de 
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interdisciplinaridade. Porém, a maioria do HPSJL apontou que não acredita que haja no 

Hospital essa integralidade ou acredita que muito pouco. No HUGV a maioria apontou que 

deveria existir. 

Para tanto as falas dos idosos refletem o processo saúde-doença que também se 

leva em consideração o conjunto de atividades e estilo de vida repercutindo na velhice seus 

resultados.  

 Domingues e Silva (2010) apontam que em Unidades de Internação há muitos 

idosos com saúde fragilizada e com morbidades e comorbidades em grande acentuação. 

No HUGV também a grande maioria relatou estar com muitos problemas de saúde e 

com doenças que os fragilizam bastante, conforme ilustra o idoso: 

Problemas no pulmão e rins. Tudo pelo HUGV, eles tão tentando salvar o que restou, 
essa doença é rara.  De repente caiu brusca, a doença é rápida e progressiva (...) Eu tô 
me sentindo bem. E mais agora se resumiu a esse problema. Agora tô tranquilo porque 
sei o quê tenho. (I-HU-M-2) 

 

O referido senhor relatou que não esperava que a doença renal que tem, fosse tão 

intensa e que fosse tão rapidamente sentir efeitos bem progressivos. Apesar disso, quando 

perguntado sobre como está seu estado de saúde, disse que estava bem, porém demonstrou a 

complexa realidade dos usuários portadores de doenças renais, uma vez que relatou que 

estava totalmente ligado ao seu problema de saúde em sua fala: “agora se resumiu a esse 

problema”. 

Outro ponto foi a questão relatada em uma das falas de um idoso do HUGV, sobre a 

cultura de não prevenção. Ao congregar essa característica pensamos o que seria de fato 

necessidade em saúde.  

Schraiber e Mendes- Gonçalves (2000) começam a construir o pensar em 

necessidades de saúde, primeiramente com a questão de “assistência”, pois partem do 

pressuposto de que há uma procura por cuidados médicos que se direciona a um serviço 

assistencial. Conceituam tal procura por demanda que concomitantemente concebe a questão 

do consumo. Partem, ainda de que a procedência dessa demanda é o carecimento de algo que 

o indivíduo acredita que deva ser corrigido, melhorado ou esclarecido em seu estado sócio-vital 

incluindo-se, portanto uma “falta”, até mesmo de uma informação.  

Assim sendo, há um reconhecimento de necessidade como sendo fruto das 

intervenções sobre algum desses “carecimentos”. O questionamento inicial é de que se 

contextualizando a saúde como um setor complexo e que a produção e distribuição da mesma 
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é efetivada por um segmento restrito da população, isto é, que apresentará as necessidades 

sociais de todos fazendo com que se constituam em algo difícil.  

Tenho Diabetes, hipertensão, pé diabético assim, vão tratar é aqui mesmo. (...) É porque 
o diabetes é um problema de saúde quase que geral. Eu tinha um calo seco no dedão do 
pé, e quando me descuidei, amputaram o dedo. O problema é de circulação de sangue. 
Hoje tô melhor, mas precisando melhorar. A gente só sabe dá valor a saúde quando 
adoece. (I-HU-M-4) 

 É perceptível na fala desse usuário a realidade dessa cultura de não prevenção dos 

agravos “A gente só sabe dá valor a saúde quando adoece.” Nesse sentido reportamo-nos a 

Cecílio (2007) que aponta que o tempo em que as pessoas internadas nos Hospitais, em sua 

maioria, “é um período de fragilidade, um tempo para se repensar na vida” (pág. 300). 

(...) Não dá pra reformar o hospital “olhando-o de fora”. É possível e necessário a partir 
do hospital, questionar profundamente os paradigmas de atendimento até então 
hegemônicos. Incorporar o “olhar horizontal” do paciente, daquele que está no leito, 
naquele momento com a sua possibilidade de ser normativo comprometida, ao cotidiano 
das equipes. Aproveitar o período de hospitalização, por exemplo, para criar novos 
vínculos das pessoas com o sistema de saúde, reprogramar suas vidas e adquirir novos 
hábitos de autocuidado e autonomia. (IDEM, p.301) 

 

No que se refere à pesquisa de campo, vivenciamos uma realidade de usuários com 

agravos e saúde comprometidos e, que muitos fazem reflexão sobre a situação preocupante em 

que se encontram. 

Tenho Diabetes, problemas nos rins e, antes tuberculose, ano passado que tratei no 
Cardoso Fontes. Esses (relatou estar tratando) aqui. Mas o Oftalmo me encaminharam 
pra uma clínica de fora. (...).Na situação que tô, tô ruim mesmo (deu muita ênfase). Eu 
vim pra cá, pensei que nem ia sobreviver. Mas aí, Deus me deixou aqui mesmo, como 
aquele filme, que acho que é o nome: “Extermínio do futuro”. (I-HJ- M-4) 

 

Infelizmente, esse senhor de 61 anos, veio a óbito após algum curto período de 

tempo. Realmente, a situação desse senhor era muito complicada, pois ele era diabético, tinha 

doença renal e com diagnóstico anterior de tuberculose. Situação em que no período em que 

estava internado, relatou que não esperava que sobreviveria “pensei que nem ia sobreviver” e 

que nesse momento de luta pela sua sobrevivência, já achava que não tinha mais perspectiva 

de vida “extermínio do futuro”, de fato, infelizmente esse senhor, expressou o  silenciar de sua 

vida. 

De modo que, um dos desafios a ser enfrentado é fazer desse tempo de reflexão 

um momento oportuno para promover ações reflexivas, objetivando criar alternativas de 

mudanças. 

Nesse sentido verificamos que a integralidade, preconizada na Lei 8080/90  aponta 

que é necessário que a saúde seja organizado em redes E nesse sentido, Santos e Andrade 
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(2008) apontam que a garantia desse princípio é correlacionada à existência de uma rede de 

serviços.  

Segundo esses autores, para preconizar a unicidade do Sistema Único de Saúde, a 

condução por entes descentralizados e autônomos e, sobretudo, assegurar a integralidade, é 

primordial que seja efetivada uma rede de serviços regionalizada e hierarquizada. E apontam o 

que seria imperativo nesse contexto: “... uma verdadeira rede de serviços operada por entes 

autônomos entre si, mas interdependentes na prestação de serviços de saúde” (IDEM, 

2008.p.24). 

Ou seja, para que de fato possamos ter integralidade nos serviços, faz-se 

necessário haver uma rede de serviços que contemple as necessidades dos usuários, 

profissionais capacitados e que conheçam o Sistema de Saúde; serviços de qualidade; e os 

usuários tenham acesso de qualidade aos serviços e ações do sistema. 

 

3. CONCLUSÃO 

 

A integralidade é uma diretriz constitucional que deve estar assegurada, pois é 

fundamental para que de fato o direito a saúde seja preconizado de forma plena. No entanto 

muitos desafios temos de enfrentar, para que possamos efetivar de fato na vida dos usuários 

desse serviço tais como: formação dos profissionais da saúde de modo a contemplar ensino, 

pesquisa e extensão voltados para a reforma sanitária e, que possibilite dar suporte teórico-

práticos para efetivar em sua prática profissional o que preconiza o SUS; acessibilidade em 

todos os níveis de saúde e vontade política  dos governantes. 

O nosso estudo apontou que ainda a integralidade não é uma realidade dos 

serviços de saúde nas instituições analisadas, apesar de ser a espinha dorsal de uma saúde na 

dimensão sanitarista. 

 Para tanto, faz-se necessário assegurar uma rede de serviços regionalizada e 

hierarquizada que contemple as necessidades de saúde da população; articulação com as 

demais políticas públicas, dando enfoque aos determinantes de saúde; controle social da saúde 

e da gestão em saúde, pois não podemos deixar de lutar por serviços de qualidade e pelo 

direito à saúde; e incentivo à cultura de prevenção que ainda não temos. 

 Portanto, faz-se necessário, principalmente na atual conjuntura, elaborar uma 

análise crítica, porém propositiva para que possamos assegurar de fato a saúde como direito e 
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como serviço de qualidade a todos: também desafios para a categoria dos assistentes sociais, 

entre outros profissionais. 
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