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RESUMO 
 
O interesse em discutir esta temática nasceu da necessidade de 
pensar um universo relativamente novo no campo da saúde pública: 
A Estratégia Saúde da Família – ESF, como um dos pilares 
estratégicos de reformulação das políticas de saúde no Brasil, 
pautado em um novo paradigma sanitário. A ESF institui um conjunto 
de novas práticas profissionais, que, efetivamente implantadas, 
podem significar a ruptura, em maior ou menor grau, do modelo 
hegemônico da medicina a partir dos serviços de atenção primária.  
 
Palavras-chave: Política de Saúde. Estratégia Saúde da Família. 
Paradigma sanitário. 
 
ABSTRACT 
 
Interest in discussing this issue arose from the need to think a 
relatively new universe in the field of health publishes: The Health 
Strategy Family- ESF as one of the strategic pillars of reformulation of 
health policies in Brazil, and guided by a new health paradigm. The 
ESF establishing a set of new professional practices, which, if 
effectively implemented, can mean the disruption to a greater or 
lesser degree of the hegemonic model of medicine from the primary 
care services.  
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I INTRODUÇÃO 

 

O objetivo deste trabalho é discutir a necessidade de reorientação do modelo de 

atenção à saúde vigente no Brasil e situar a importância das ações de promoção da saúde e 

educação em saúde desenvolvidas na Estratégia de Saúde da Família-ESF. Pretendemos, 

inicialmente, caracterizar os modelos prévios e mostrar como se processou esta transição 

entre eles, para num segundo momento, centrar a discussão no modelo atual. 

As práticas de saúde pública, a organização dos serviços assistenciais e os 

fundamentos teóricos que orientam os modelos de atenção à saúde têm sido objeto de 

amplas discussões e produções científicas, principalmente nos últimos vinte anos. Vivemos 

um momento de transformação paradigmática nas ciências em geral, e em particular no 

campo da saúde. Os conceitos e as práticas estão em pleno processo de construção e os 

sujeitos envolvidos estão a meio caminho entre o que se procura implantar e o que foi 

tradicionalmente consolidado. 

A Estratégia de Saúde da Família-ESF foi implementada pelo Estado brasileiro 

para operacionalizar alguns desses novos fundamentos da saúde pública, que se articulam 

basicamente em torno da promoção e da educação em saúde.  Apoiado em uma nova forma 

organizativa do trabalho em saúde, que pressupõe a atuação profissional interdisciplinar, a 

assistência territorializada e uma visão multidimensional do processo saúde-doença, a ESF 

tem mostrado que um dos maiores entraves à sua concretude é a perpetuação de práticas 

profissionais tradicionais. 

 

II DESENVOLVIMENTO 

 

O modelo de atenção à saúde que determinada sociedade adota é, por um lado, 

fruto de uma determinação político-econômica e, por outro, de uma concepção de saúde 

vigente nesta sociedade em um determinado momento. Modelo de atenção pode ser 

entendido como forma de organização entre profissionais de saúde e usuários do sistema 

de saúde, mediadas por tecnologias utilizadas no processo de saúde-doença-cuidado 

(PAIM, 1999). Em decorrência do projeto de Reforma Sanitária Brasileira, alguns centros 

acadêmicos têm desenvolvido uma reflexão crítica sobre a evolução da organização dos 

serviços de saúde, o que permitiu identificar distintas formas de atuar sobre a realidade de 

saúde. Entre estes modelos técnicos assistenciais, o Brasil teria passado do modelo 

sanitarista campanhista (do final do século XIX a meados do século XX) para o modelo 

médico assistencial privatista, até chegar ao modelo atual, ainda em construção, iniciado no 

final dos anos 80, que tem sido chamado de vigilância em saúde. (MENDES, 1999) 
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No primeiro modelo a assistência à saúde resumia-se ao combate das doenças 

que prejudicassem a economia agroexportadora da época, através do saneamento dos 

espaços de circulação de mercadorias de exportação e vacinação para controle das 

epidemias. As doenças seriam causadas unicamente por germes, numa relação linear entre 

agente e hospedeiro. Para combatê-las, essa relação deveria ser quebrada através de 

atitudes impositivas e repressivas sobre as massas, no sentido de higienizar o ambiente e 

os corpos. As primeiras práticas sistemáticas de educação em saúde ocorreram nesse 

contexto, através de campanhas urbanas breves e marginais, onde predominava a 

imposição de normas e medidas de saneamento consideradas científicas pelos técnicos e 

burocratas. Na medida em que estudos sobre as condições de vida da população eram 

produzidos por médicos sanitaristas, entre eles Oswaldo Cruz, as ações médicas e a 

educação assumiram importância central no debate político nacional. Entretanto, essa 

evidência política estava marcada pela ausência do ator popular como elemento ativo no 

processo: era vítima incapaz de iniciativas criativas enquanto não melhorasse sua situação 

de saúde pela adoção de medidas proclamadas. 

A partir de 1930, a ação estatal no setor saúde se concentrou na construção de 

um sistema previdenciário destinado às categorias de trabalhadores mais organizados 

politicamente, onde as ações de caráter coletivo foram esvaziadas em favor da expansão da 

assistência médica individual. O importante não era mais sanear os espaços, mas atuar 

sobre o processo de industrialização pelo qual passava o país. Ações educativas em saúde 

ficaram restritas a programas e serviços destinados à população à margem dessa categoria, 

continuando a priorizar o combate às epidemias, ainda numa perspectiva normatizadora. 

Assim iniciou-se o modelo assistencial privatista, em um movimento de crescimento da 

atenção médica pela previdência social e redução das ações campanhistas. Esse modelo 

tornou-se hegemônico na década de 60, caracterizando-se pela prática médica curativa, 

individual, assistencialista e especializada, em detrimento da saúde pública. A prática estava 

orientada para a lucratividade do setor saúde, privilegiando os serviços privados. 

Concomitantemente, deu-se um grande salto tecnológico em recursos diagnósticos e 

terapêuticos o que contribuiu para uma visão tecnicista da medicina.  

Inúmeras escolas de medicina foram criadas e as que já existiam, reformuladas, 

a partir da década de 40, sob a influência do Relatório Flexner, publicado em 1910 nos 

Estados Unidos, que versava sobre a realidade do ensino da medicina naquele país 

(NORONHA, 2002). O modelo flexneriano pode ser caracterizado, dentre outras coisas: pela 

valorização excessiva de uma sólida formação em ciências básicas nos primeiros anos do 

curso; pela centralidade na figura do professor; pelo estimulo à aprendizagem dentro do 

ambiente hospitalar, o que influenciou a criação dos hospitais universitários; pela crescente 
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especialização da assistência; pela pouca ênfase na prevenção e promoção da saúde, com 

destaque na atenção médica individual curativa. A saúde, nesse período, era compreendida 

como ausência de doença, numa concepção negativa. 

As experiências com educação em saúde que até este momento se davam, na 

grande maioria dos casos de forma autoritária, passaram a mostrar alguns focos de uma 

prática inovadora, contraditoriamente a partir da instituição do governo militar imposto pela 

Revolução Burguesa de 1964. Em um ambiente de dura repressão e esvaziamento de 

partidos e sindicatos, a população foi aos poucos buscando novas formas de resistência. A 

igreja católica apoiou esse movimento, possibilitando o engajamento de intelectuais das 

mais diversas áreas. Muitos profissionais de saúde, insatisfeitos com as práticas 

mercantilizadas rotinizadas dos serviços de saúde, engajaram-se no processo. O método da 

educação popular, sistematizado por Paulo Freire (1979; 2003) constituiu-se como norteador 

da relação entre intelectuais e classe popular. Sob um regime que priorizava a expansão da 

economia e mantinha a classe não assalariada excluída dos direitos sociais foram nascendo 

iniciativas de busca de soluções técnicas, construídas com base no diálogo entre saber 

popular e saber acadêmico (VASCONCELOS, 2001). 

Nos anos 70, começaram a surgir serviços comunitários de saúde desvinculados 

do Estado, onde profissionais de saúde e movimentos populares trabalhavam juntos sob 

esta nova ótica da educação em saúde, tentando organizar ações de saúde integradas à 

dinâmica social local. Entretanto, essas experiências de trabalho eram localizadas e não 

foram incorporadas como práticas sistemáticas das instituições. Por outro lado, também 

surgiram projetos-piloto de medicina comunitária promovidas pelo Estado, onde os 

problemas de saúde eram tratados de forma seletiva simplificada. 

No âmbito internacional discutiam-se as desiguais condições de saúde entre as 

populações dos países desenvolvidos e daqueles em desenvolvimento. Para diminuir as 

diferenças, a Organização Mundial da Saúde - OMS e o Fundo das Nações Unidas para a 

Infância – UNICEF, em conferência na cidade de Alma-Ata (União das Republicas 

Socialistas Soviéticas), propuseram investimentos na atenção primária à saúde em uma 

perspectiva integral. 

Atenção primaria à saúde é o primeiro nível de assistência no sistema de saúde, 

onde são executadas as ações de promoção à saúde, prevenção de doenças, cura e 

reabilitação, utilizando baixa densidade tecnológica. Pode organizar-se numa perspectiva de 

integralidade ou de seletividade. A atenção integral tem como eixo principal o apoio aos 

indivíduos e grupos sociais para que assumam cada vez mais o controle de suas vidas e de 

sua saúde; busca enfrentar o caráter global e complexo dos problemas de saúde; organiza 

os serviços com base na contínua relação com movimentos populares locais, no intercâmbio 
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entre saber popular e técnico e na interdisciplinaridade da prática profissional. A atenção 

primária seletiva, por sua vez, restringe as atividades sanitárias à abordagem de um 

pequeno número de problemas de saúde que afetam um grande número de pessoas; utiliza 

métodos de intervenção pouco onerosos e de comprovada eficácia, considerando que não 

há recursos suficientes para atendimento global de toda a população, ficando, desse modo, 

reduzida a uma série de tarefas técnicas bem delimitadas e padronizadas, que não 

requerem qualificação profissional. Diante da crise financeira vivida pelo Estado capitalista 

moderno, é o modelo mais buscado como resposta de baixo custo às crescentes demandas 

populares (VASCONCELOS, 2001) 

Refletindo essa preocupação internacional, no Brasil constituíram-se uma série 

de programas voltados para a multiplicação dos serviços de atenção primária, procurando 

deslocar a assistência hospitalar centralizada e ampliando a integração entre prevenção e 

cura (embora se observasse na prática uma atenção primária seletiva ao invés de integral). 

Crescia a discussão na sociedade sobre a necessidade de universalizar o direito à saúde e 

descentralizar os serviços: eram os primórdios do Sistema Único de Saúde – SUS. 

Um dos debates políticos importantes que polarizaram, na época, os 

profissionais envolvidos no processo de Reforma Sanitária foi sobre qual modelo de atenção 

primária deveria ser expandido no Brasil. Havia a proposta da experiência alternativa de 

saúde comunitária das décadas de 70 e 80, relacionada aos movimentos sociais, que se 

baseava no trabalho em equipe e na metodologia da educação popular. Entretanto, outro 

modelo prevaleceu: o defendido pelo grupo que concentrava esforços na luta política por 

alterações administrativas mais globais nas instituições de saúde. Um dos fatores que mais 

contribuíram para a consolidação deste modelo nos serviços de atenção primária à saúde foi 

a difusão do padrão especializado e tecnificado da medicina dominante no restante dos 

serviços.  

A disputa entre os defensores destes diferentes modelos de atenção primária à 

saúde arrastou-se durante a década de 80, com o fortalecimento do último grupo. Todo este 

movimento confluiu para a realização da VIII Conferência Nacional de Saúde, em 1986, 

marcada pelo seu caráter democrático, quando participaram milhares de delegados, 

representantes de quase todas as forças sociais interessadas na questão da saúde. Seu 

Relatório Final foi documento importante na elaboração da Constituição Federal de 1988 

onde a saúde foi reconhecida como direito universal e dever do Estado. Para assegurar este 

direito, a Constituição Federal criou o Sistema Único de Saúde – SUS, regulamentado pelas 

leis orgânicas da saúde (Leis nº 8.080/90 e nº 8.142/90) e orientado pelos princípios de 

universalidade no acesso aos serviços, integralidade na assistência, equidade, 

descentralização política administrativa para os municípios, regionalização e hierarquização 
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da rede de serviços, intersetorialidade e participação social (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2002). 

Na prática, isso significou a explosão da demanda em um contexto econômico 

desfavorável, que incluía restrição de gastos públicos, conforme orientação da política 

neoliberal. Sem investimentos que permitissem ampliar a oferta, o resultado foi a 

progressiva degradação da qualidade dos serviços ofertados e a deterioração das condições 

de saúde da população mais carente. (COSTA, 2002). 

Toda essa conjuntura apontava para a necessidade urgente da reformulação da 

atenção primária no Brasil, de transformação efetiva da abordagem seletiva dos problemas 

de saúde para a abordagem integral, do acesso restrito ao acesso universal. Tudo isso 

precisava sair do papel e do discurso para a prática. Para concretizar esse objetivo o 

Ministério da Saúde criou em 1994, o Programa Saúde da Família - PSF. Na verdade não é 

um programa, já que programa deve ser entendido como proposta de atuação sobre um 

problema específico, por um período de tempo determinado. Embora o nome tenha ficado 

como marca, a melhor designação teria sido “estratégia”. A proposta então seria redirecionar 

a atenção primária e assim catalisar uma reformulação mais ampla, incluindo todo o sistema 

de saúde. 

Não se trata somente de associar um determinado número de famílias a uma 

determinada equipe, mantendo uma postura medicalizadora apenas com a diferença da 

proximidade local. O objetivo sim é efetivar o novo paradigma sanitário (Mendes,1999). 

Paradigma, para Kuhn (1978, apud MENDES,1999) é um conjunto de 

conhecimentos teóricos, técnicos e metodológicos e de elementos culturais, dos quais 

compartilham membros de uma comunidade científica. Tanto no campo da saúde como no 

campo geral da ciência, vivemos um momento de mudança de paradigma. As crises de 

paradigma atravessam todas as disciplinas, ainda que de diferentes maneiras, colocando 

em cheque as formas de compreensão da realidade até então instituídas. Estamos partindo 

de um paradigma de simplificação para um paradigma de complexidade (MORIN, 1982). 

Segundo Edgar Morin, o pensamento complexo: 

 

Deve ligar o objeto ao sujeito e ao seu ambiente; deve considerar o objeto não como 
objeto, mas como sistema organização levantando os problemas complexos da 
organização. Deve respeitar a multidimensionalidade dos seres e das coisas. Deve 
trabalhar-dialogar com a incerteza, com o irracionável. Não deve desintegrar o 
mundo dos fenômenos, mas tentar dar conta dele mutilando o menos possível. 
(MORIN, 1982, p. 44). 

 

Na saúde, a construção desse novo paradigma passa pela reestruturação da 

concepção de saúde-doença, dos métodos e práticas sanitárias, o que pressupõe mudanças 

políticas, ideológico-culturais e cognitivo-tecnológicas (MENDES, 1999). A concepção de 
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saúde tem caminhado de uma visão negativa, vinculada à ausência de doenças, para uma 

positiva, vinculada à qualidade de vida.  

Na concepção de saúde como ausência de doença, os serviços se organizam 

em torno da atenção médica para disponibilizar as ações de prevenção-cura-reabilitação 

desintegradas em conformidade com os princípios ideológicos do flexnerianismo, quais 

sejam biologismo, individualismo, especialização, tecnificação e curativismo. A lógica 

operada pelo sistema de saúde é o de aumentar a oferta de serviços, estruturando-se pela 

livre demanda, não incentivando a criação de vínculos entre profissionais e usuários e, 

portanto, desumanizando o cuidado. 

Na concepção moderna, saúde é resultado de um processo de produção social 

que expressa a qualidade de vida de uma população, entendendo-se qualidade de vida 

como uma condição de existência dos homens no seu viver cotidiano, um viver 

desimpedido, um modo de andar a vida prazeroso, seja individual, seja coletivamente 

(MENDES,1999, p. 237). Na I Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde 

realizada no Canadá, em 1986, elaborou-se um documento-Carta de Ottawa, assinado por 

38 países signatários, onde se registrou que a paz, a educação, a habitação, a alimentação, 

a renda, um ecossistema saudável, a conservação dos recursos, a justiça social e a 

equidade são requisitos fundamentais para a saúde (MENDES,1999, p. 237). Nesse novo 

paradigma sanitário, a saúde é produzida socialmente e não pode ser entendida senão 

como processo saúde-doença em permanente mutação, resultante de determinantes 

políticos, econômicos ideológicos e cognitivos. 

Essa concepção, consequentemente altera o campo da prática sanitária, ao 

invés da atenção médica principalmente curativa, que exclui o componente social da saúde, 

propõe a vigilância da saúde (Mendes, 1999), que organiza os processos de trabalho na 

atenção primária de forma interdisciplinar, intersetorial e territorializada. Esses são princípios 

básicos de atuação das equipes que atuam na atenção primária. Outro princípio 

fundamental é o da integralidade: as ações de promoção de saúde, onde se encaixam as 

ações de educação em saúde, estão associadas às ações preventivas, curativas e 

reabilitadoras; os sujeitos são vistos em sua complexidade, o que inclui suas relações com o 

meio em que vivem; o espaço de atuação das equipes engloba os domicílios, os espaços da 

vida social (escolas, creches, local de trabalho), e o próprio local de trabalho das equipes de 

saúde. Além disso, institui uma dimensão subjetiva na prática sanitária, onde as relações 

interpessoais e os vínculos entre profissionais e usuários são estimulados pela solidariedade 

e humanização. 
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Podemos nos perguntar: acontece realmente assim? E a resposta seria de que 

esse modelo de atenção, como dito inicialmente, está em construção, num processo 

gradual. 

Independente das diferentes perspectivas filosóficas, teóricas, e políticas 

envolvidas, surgem dificuldades na operacionalização dos projetos em promoção da saúde. 

Essas dificuldades aparecem como inconsistências, contradições, pontos obscuros e, na 

maioria das vezes, não se distinguem claramente as estratégias de promoção das práticas 

preventivas tradicionais. 

O conhecimento e a institucionalização das práticas em saúde pública 

configuram-se articuladas à medicina, e a medicina estruturou-se em ciências positivas. O 

discurso científico, a especialidade e a organização institucional das práticas em saúde 

circunscreveram-se a partir de conceitos objetivos não da saúde, mas da doença. A saúde 

pública se define como responsável pela promoção da saúde, enquanto suas práticas se 

organizam em torno de conceitos de doença. Na maioria das vezes as alardeadas ações de 

promoção nada mais são que ações de prevenção, o que reflete a confusão conceitual dos 

termos e a obscuridade da política de saúde que se propõe. 

Segundo Dina Czeresnia (2003), as ações preventivas são orientadas a evitar o 

surgimento de doenças específicas, reduzindo a sua incidência e prevalência nas 

populações. Os projetos de educação em saúde de orientação preventivista estruturam-se 

mediante a divulgação de informação científica e de recomendações normativas das 

mudanças de hábitos, sendo realizadas exclusivamente por profissionais de saúde. 

Promoção da saúde é um conceito bem mais amplo que o de prevenção, porque se refere 

às medidas que não se dirigem a determinada doença específica, mas servem para 

aumentar a saúde e o bem estar geral, envolvendo ações intersetoriais, de âmbito global do 

Estado e, por outro lado, envolve a singularidade e autonomia dos sujeitos – a educação em 

saúde nessa perspectiva adota uma postura participativa, construcionista, e não exclusiva 

dos profissionais, podendo ser executada por participantes de Organizações Não 

governamentais - ONGs e movimentos sociais. 

Entretanto, na prática a diferença entre promoção e prevenção não parece assim 

tão radical, porque os projetos de promoção da saúde valem-se igualmente de conceitos 

clássicos que orientam a produção do conhecimento específico em saúde-doença, 

transmissão e risco, cuja racionalidade é a mesma do discurso preventivo. Isso gera 

confusão entre as práticas, principalmente porque as diferenças entre elas raramente são 

afirmadas ou exercidas de modo explícito (CZERESNIA, 2003). A autora conclui que não há 

como trabalhar devidamente e de modo prático a construção da ideia da promoção da 

saúde sem enfrentar duas questões fundamentais e interligadas: a necessidade da reflexão 
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filosófica e a consequente reconfiguração da educação (comunicação) nas práticas de 

saúde (CZERESNIA, 2003) 

Foram dados grandes passos no sentido de ampliar numericamente os serviços 

de atenção primária, mas houve uma progressão muito lenta na reorganização dos 

processos de trabalho das equipes. A macroestrutura do sistema de saúde está bem 

delineada, mas a micro estrutura não. Novas tecnologias foram incorporadas ao trabalho, e 

novas competências são exigidas. Segundo a Organização Mundial Saúde os profissionais 

de atenção primária devem prestar atenção preventiva, curativa e reabilitadora além de 

tomar decisões baseadas em eficácia e custos; ser comunicadores e educadores em saúde; 

estar atentos aos determinantes de saúde relativos aos entornos físicos e sociais e aos 

riscos para a saúde e assumir tarefas gerencias (MENDES, 1999, p. 267). E, no caso do 

Brasil, devem ainda saber atuar em equipe e incorporar a participação social como elemento 

estruturante dos processos de trabalho. Entretanto, estes mesmos profissionais de saúde 

foram formados sob princípios flexnerianos. 

Em 1997, iniciou-se uma discussão no Ministério da Educação – MEC, sobre a 

instituição de novas diretrizes curriculares em todos os cursos de graduação, e com base 

nos objetivos gerais da proposta elaborada, foram criadas diretrizes específicas para cada 

área e cada curso (NORONHA, 2002). Na área da saúde essas diretrizes foram 

estabelecidas com base na concepção atual de saúde e nos princípios norteadores do SUS, 

com o objetivo de estimular nos alunos, principalmente, habilidades de comunicação social, 

visão integral da realidade, interdisciplinaridade, necessidade de educação continuada e 

responsabilidade social. Poucas instituições estão aplicando o novo modelo, que requer 

antes de tudo capacitação dos docentes. Esta deve estar voltada tanto para a competência 

técnico-científica quanto para a competência didático-pedagógica, sustentada em uma 

prática mais interativa, com metodologias centradas no aluno como sujeito da aprendizagem 

e no professor como facilitador do processo de construção do conhecimento (Noronha, 

2003, p. 15); em uma postura que desperte, provoque, questione e deixe-se questionar, 

“não se reduzindo ao papel de disciplinadores intelectuais, de capatazes da inteligência ou 

de revendedores de um saber mercadoria” (JAPIASSU, 1981, p. 82) 

E é esta competência didático-pedagógica que também deve ser atributo dos 

profissionais da atenção primária, enquanto educadores em saúde. O campo da educação 

em saúde nasce da interseção entre o campo das ciências humanas e das ciências da 

saúde. É o campo da prática e do conhecimento do da área da saúde que se ocupa mais 

diretamente com a criação de vínculos entre a ação dos profissionais de saúde e o pensar e 

fazer cotidianos da população (VASCONCELOS, 2001). As práticas educativas são 

responsabilidades de todos os profissionais da atenção primária, embora tradicionalmente 
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tenham sido relacionadas à atuação da enfermagem, e não se restringem a espaços 

específicos, elas podem ocorrer em qualquer espaço onde haja interação de sujeitos: o 

consultório, o domicílio, as reuniões de grupo, as escolas.  

Nesse sentido, a educação em saúde deixa de ser uma atividade a mais 

realizada nos serviços para ser algo que atinge e reorienta a diversidades de práticas por 

ela realizadas, uma nova tecnologia no trabalho. Passa a ser um instrumento de construção 

da participação popular nos serviços de saúde e, ao mesmo tempo, de aprofundamento da 

intervenção da ciência na vida cotidiana das famílias e da sociedade. Para tanto, sua 

pedagogia não pode ficar limitada ao tradicional repasse de informações sobre saúde-

doença-cuidado, e deve ampliar-se de uma perspectiva simplificada de prevenção para uma 

perspectiva ampliada de promoção da saúde.  

A perspectiva crítica na abordagem da educação em saúde tem sido adotada no 

Brasil com profissionais que se identificam com a área de educação popular em saúde, cuja 

trajetória histórica inicial foi parcialmente reconstruída neste texto. A prática desses 

educadores esteve muito marcada por uma perspectiva marxista ortodoxa totalizante, 

influenciada pela conjuntura política autoritária dos anos 70, tendo como principais eixos a 

relação entre insalubridade e estrutura social (as diferenças de classe sociais e o Estado 

excludente) e o jogo de poder presente nas relações estabelecidas. Entretanto, a literatura 

aponta práticas emergentes cujos substratos teóricos fogem de explicações totalizantes, 

articulando estas relações macroestruturais à dimensão dos sujeitos e dos significados 

numa perspectiva dialética (VASCONCELOS, 2001; VASCONCELOS 2001a), o que 

enriquece a proposta e a aproxima dos ideais contemporâneos de promoção de saúde 

(ASSIS, 2003).        

             

III CONCLUSÃO 

 

Todos os esforços empreendidos na elaboração jurídico-institucional do Sistema 

Único de Saúde e a ampliação numérica da atenção primária perderão sentido se uma nova 

lógica nos processos de trabalho não for instituída. Mas, os profissionais estão preparados 

para o desafio? 

Trabalhar sob a perspectiva da interdisciplinaridade e colocar o usuário como 

elemento ativo no processo, reconhecendo-o como portador de um saber e cultura que 

devem ser respeitados e utilizados na relação profissional-usuário, significa empoderar o 

outro, transformar os encontros sociais em momentos mais simétricos, permitir que os 

outros exerçam sua autonomia. Educar para a saúde significa conviver com a contribuição 

de todos neste processo, significa ir além da doença e promover saúde, significa incorporar 

habilidades comunicacionais antes inconcebíveis. 
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Uma nova organização do trabalho só é possível com a mudança simultânea dos 

sujeitos que o compõem (CAMPOS, 2000). Não é apenas o campo hegemônico (sejam 

estruturas, culturas, valores, paradigmas) que produz subjetividade ou constitui os sujeitos. 

Eles também são constituídos por uma dimensão interna (os desejos e interesses) e 

influenciados por um grau variável de compromisso com necessidades sociais, exercendo 

maior ou menor autonomia em relação a esses fatores. 

Para uma mudança nos processos de trabalho da ESF não basta que os sujeitos 

produtores (os profissionais de saúde) compreendam a crise paradigmática e o novo modelo 

de atenção à saúde proposto, assim como não basta que os sujeitos beneficiários dos bens 

produzidos (os usuários) estejam conscientes da necessidade da participação social para 

efetivação da democracia institucional. É preciso que eles sejam capazes tanto de participar 

da construção de projetos coletivos para o futuro, reconhecendo interesses, necessidades e 

estabelecendo canais de negociação e de entendimento com outros sujeitos. Portanto, 

conhecer os elementos a partir dos quais os profissionais constroem e significam sua prática 

é um dos caminhos para se repensar os processos de trabalho em saúde. 
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