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Resumo: Este trabalho coloca em discussão o princípio do SUS, a 
Integralidade, e como se dá sua compreensão a partir da teoria social 
crítica. Iniciamos com uma contextualização acerca do conceito de 
Integralidade e uma aproximação histórica para uma compreensão da 
atual política de saúde brasileira. A Integralidade é compreendida 
como um conceito polissêmico. A opção por discutí-la à luz da teoria 
crítica de Marx foi impulsionada por nossa trajetória de pesquisa a 
qual nos levou a dedicar atenção a esta relação teórica com o intuito 
de buscar os pilares da Integralidade na teoria de Marx.  
Palavras-chave: Integralidade em saúde, teoria crítica dialética, 
totalidade. 
 
Abstract: The purpose of this dissertation is to discuss Integrality, the 
fundamental principle of the SUS (Sistema Único de Saúde, the 
Brazilian National Health System) and how it is understood through 
the critical social theory. We begin by putting the concept of Integrality 
into context and making a historical approach in order to understand 
Brazilian health policy. Integrality is percieved as a polysemic concept. 
The choice of discussing it in light of Marx’s critical theory was 
impelled by the trajectory taken in our research which led us to focus 
more on this theoretic relation with the intention of seeking out the 
pillars of Integrality in Marx’s theory. 
Key words: Integrality in health care, critical dialectic theory, totality. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho foi delineado tendo como foco um retorno à teoria crítica dialética com 

o objetivo de à luz desta retomar o significado teórico do princípio da Integralidade em 

saúde, entendido como uma categoria teórica que se expressa de modo polissêmico. Trazer 

à tona as contribuições de Marx é resgatar as bases teóricas sobre as quais a Integralidade 

em saúde e o Movimento Sanitário se firmaram para arcar com a magnitude de um conceito 

ampliado de saúde e pautado nos determinantes sociais da saúde e da doença.  

É importante destacar a centralidade deste princípio considerado prioridade do 

Movimento da Reforma Sanitária, que idealizou e garantiu a saúde como um direito de todos 

(RADIS, 2006).  

Falar sobre Integralidade em saúde parece contraditório. Contraditório pelo fato de 

que não somos física, psicológica, socialmente ou em qualquer outro aspecto seres 

apartados de nossas próprias emoções, de nossas patologias ou de nossa saúde e 

finalmente das relações sociais ou interações das quais fazemos ou não parte. Se nada 

disso ocorre, por que então falar em Integralidade? Teixeira (2004, p. 90) responde a esta 

indagação com propriedade. Ele afirma que hoje estamos falando sobre Integralidade em 

saúde porque provavelmente existem muitas coisas “cindidas, separadas, fragmentadas, 

partidas; no campo da saúde, há muita coisa a ser integrada e muitas diferentes apostas a 

respeito de que partes devem ser primordialmente integradas”. Dessa maneira, para cada 

sentido apresentado à Integralidade em sua polissemia, “há uma concepção da cisão, uma 

visão (problemática) de um mundo feito de pelo menos mais que um pedaço”. 

Para, Mattos (2003) a Integralidade está ligada a um ideal de sociedade mais justa, 

afinal ela é um princípio que não se concretizou na vida de muitos brasileiros. 

Esse pensamento de Mattos nos leva a progredir no que seria o conceito de 

Integralidade, isto é, entendido não somente como a integração entre políticas, como 

observamos no texto constitucional, mas como um ideal societário vislumbrado há tempos e 

ainda é perseguido; considerando suas inúmeras abordagens práticas e significações 

teóricas que nos orientam. 

Para compor o trabalho, optamos pela revisão da bibliografia existente sobre 

Integralidade através de livros3, artigos em periódicos, teses e dissertações acessíveis pelo 
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portal CAPES pertinentes à área da saúde publicados nos últimos 10 anos, por se encontrar 

neste período o início das discussões mais específicas sobre o assunto. Consultamos 

também documentos governamentais, dentre os quais a Constituição Federal, leis 

complementares e publicações do Ministério da Saúde. Privilegiamos a literatura 

relacionada à trajetória da política de saúde no Brasil até os atuais debates e embates 

teóricos e práticos neste campo. 

 

2 A POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE E OS PRINCÍPIOS DOUTRINÁRIOS DO SUS 

 

Sabe-se que a política nacional de saúde, expressa no Sistema Único de Saúde 

(SUS) desde os anos 1990 é fruto de uma série de lutas que congregaram usuários da 

saúde, trabalhadores, intelectuais, dentre outros; a partir da década de 1970, com o 

chamado Movimento da Reforma Sanitária. Tal foi a magnitude deste movimento que muitas 

das reivindicações compuseram o texto da Constituição Federal de 1988 e se concretizaram 

a partir da criação do SUS. 

Silva (1973) citado por Carvalho (2005, p. 102) completa: 

A Saúde Coletiva nos seus primórdios, afirma a historicidade do social na 
determinação social da população compreendendo que a saúde e doença são 
elementos polares de um mesmo processo que resulta da interação do homem 
consigo mesmo, com outros homens na sociedade e com elementos bióticos e 
abióticos do meio. 

 

A produção teórico-crítica da Saúde Coletiva no Brasil resultou na formulação de 

um conceito ampliado de saúde e dos seus determinantes, assumidos pela 8ª Conferência 

Nacional de Saúde e posteriormente pela Constituição Federal e pela legislação 

infraconstitucional.  

Luz (1994, p.136) acrescenta o seguinte: 

 
A concepção de saúde como um “direito civil” – ou seja, como um direito do cidadão 
e um dever do Estado – é a segunda grande posição de base em relação aos temas 
específicos da política para o setor. Discutida na VIII Conferência da Saúde, essa 
questão suscitou acaloradas discussões até outubro de 1988, quando a nova 
Constituição reconheceu formalmente este direito social de cidadania, tanto tempo 
postergado pela República. 
 

Com a criação do SUS, três princípios são tidos como norteadores do sistema; a 

universalidade, a equidade e a integralidade os quais a partir do texto constitucional 
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assumem os seguintes significados: um sistema de saúde universal significa que todos os 

cidadãos brasileiros teriam acesso universal e igualitário aos serviços e ações de saúde, a 

eqüidade se refere ao fato de que todo cidadão é igual perante o SUS e será atendido 

conforme suas necessidades, e a integralidade, pode ser compreendida como a 

combinação das ações de saúde voltadas para a prevenção e a cura. Além disto, os 

serviços de saúde devem privilegiar atendimentos que sejam capazes de: compreender as 

múltiplas condições de vida dos indivíduos e populações, os fatores responsáveis pelo 

adoecimento e morte para que possam ser minimizados ou até erradicados, possuir uma 

equipe de trabalho qualificada, privilegiar a voz daqueles que procuram os serviços – ouvir 

as demandas, etc.  

Universalidade, eqüidade e Integralidade formam uma teia, um encadeamento; nas 

palavras de Cecílio (2001, p. 125) um signo. “Signo produzido pela Reforma Sanitária 

brasileira que fala de uma utopia, no limite [...] por tudo que está em jogo: a infinita 

variabilidade das necessidades humanas e as finitas possibilidades que temos, até mesmo, 

de compreendê-las”.  

 

3 O DEBATE DA INTEGRALIDADE NA ASSISTÊNCIA À SAÚDE E SEUS SIGNIFICADOS 

 

Falar de assistência à saúde implica uma série de fatores que congregam a 

promoção à saúde desde a prevenção às doenças, o acesso a tratamentos, a possibilidade 

de o usuário escolher o tipo de tratamento ao qual ele quer ser submetido, a interação entre 

políticas e programas nos quais ele precisará ingressar etc. No campo teórico este conjunto 

de elementos é abordado a partir de diferentes referenciais, fato que nos chama a atenção e 

exige cautela na interpretação dos mesmos. Neste item pode-se observar a presença de 

correntes teóricas bem distintas que numa primeira aproximação parecem conduzir para um 

foco comum, porém quando melhor analisadas a partir de um referencial teórico pré-

estabelecido; neste caso, a partir da teoria crítica dialética; revelam-se díspares em suas 

interpretações, como veremos: 

 Integralidade como “imagem-objetivo”: referir-se à Integralidade como 

uma “imagem objetivo”, termo utilizado por Mattos (2001), significa defini-la como um 

enunciado de certas características do sistema de saúde, de suas instituições e de suas 

práticas que são consideradas por alguns desejáveis. Ela tenta falar de um conjunto de 

valores pelos quais vale lutar, pois se relacionam a um ideal de sociedade mais justa e 



 
 
solidária, como enunciamos acima (MATTOS, 2001).  

 Articulação entre prevenção e assistência à saúde: o sentido da 

Integralidade conhecido legalmente é a articulação entre a prevenção e a assistência à 

saúde. No texto constitucional encontramos que uma das diretrizes das ações e serviços 

públicos é seguir um atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, 

sem prejuízo dos serviços assistenciais. Do mesmo modo, na lei nº. 8080/90 está prevista a 

assistência às pessoas por meio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, 

por intermédio da realização integrada de ações assistenciais e das atividades preventivas 

(ABEPSS, 2006). Nesse sentido da Integralidade, assistência e prevenção devem estar 

articuladas, não em conformidade com o sugerido pelo modelo da medicina preventiva, que 

tentava suprimir a distinção entre prevenção e assistência pelo simples enunciado de que 

tudo é prevenção. Na concepção da Integralidade as “atividades preventivas são 

profundamente distintas das experiências assistenciais, essas diretamente demandadas 

pelo usuário”. As chamadas práticas de diagnóstico precoce e demais práticas preventivas 

devem ser exercidas com cautela, pois caracterizam o processo de medicalização4; e neste 

sentido a medicina preventiva é altamente medicalizante no sentido de ampliar as 

possibilidades de aplicar com certa eficácia técnica os conhecimentos sobre a doença, para 

regrar aspectos da vida social. “Por meio dela, a medicina não só trata doentes; ela 

recomenda hábitos e comportamentos. Ela invade a vida privada para sugerir modos de vida 

mais saudáveis, ou seja, supostamente mais capazes de impedir o adoecimento”. 

(MATTOS, 2001, p. 49). 

 A Integralidade em práticas alternativas: a demanda por serviços de saúde 

decorrentes de problemas psicossociais, o desequilíbrio da relação demanda-oferta dos 

serviços públicos de saúde e do limites do modelo biomédico, evidenciam a necessidade de 

rever os modelos de atenção disponibilizados à população. No ano de 2006 foi criada junto 

ao Ministério da Saúde a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares 

(PNPIC) no SUS. Esta política atende, à necessidade de conhecer, apoiar, incorporar e 

implementar experiências que já vêm sendo desenvolvidas na rede pública de muitos 

municípios e estados, entre as quais se destacam aquelas no âmbito da Medicina 

Tradicional Chinesa-Acupuntura, da Homeopatia, da Fitoterapia, da Medicina Antroposófica 

e do Termalismo-Crenoterapia (PNPIC, 2006). Esta incorporação de novos modelos de 

atenção também atende ao direito do usuário que juntamente com o profissional de saúde 
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poderá eleger o tipo de tratamento a que quer ser submetido.  

 A Integralidade como articulação dos serviços – intersetorialidade: 

Mattos (2001) pondera ser esse sentido da Integralidade correspondente a uma crítica da 

desagregação entre as práticas de saúde pública e as assistenciais. Ele diz que “o princípio 

da Integralidade aqui se aplica a partir da indignação com certas características das práticas 

então existentes, indignação que permanece atual” (MATTOS, 2001, p. 54). O autor 

exemplifica sua crítica considerando inadmissível o fato de uma mulher com hanseníase ser 

acompanhada por um médico que não saiba como está se dando seu acompanhamento 

ginecológico desta paciente e vice-versa.  A mesma avaliação se aplica ao caso de um 

homem diabético, com tuberculose e hérnia inguinal que tenha de dar entrada em três 

pontos distintos do sistema de saúde para encaminhar a resolução de seus problemas. Para 

responder as suas próprias críticas, Mattos (2001) declara que a noção de Integralidade 

exigiria certa “horizontalização” dos programas anteriormente verticais. Segundo o autor, as 

equipes das unidades deveriam passar a pensar suas práticas, sobretudo desde o horizonte 

da população a que atendem e das suas necessidades, e não mais a partir do ponto de vista 

exclusivo de sua inserção específica neste ou naquele programa do ministério (MATTOS, 

2001, p. 55). 

 A Integralidade como prática profissional não-fragmentada: o sentido da 

Integralidade como prática profissional não fragmentada é entendido a partir do exercício 

profissional. Ou seja, espera-se que os profissionais de saúde tenham um olhar mais atento 

a seus pacientes/usuários não restringindo suas observações à relação saúde – doença, 

mas interpretando os vários fatores que intervêm nela. Em suma, não fragmentar os 

usuários enquanto partes de um corpo ou desvinculados de seu contexto sócio-econômico-

cultural. 

 A Integralidade como trabalho em equipe: na arena da saúde comumente 

encontramos o trabalho em equipe, inclusive quando nos reportamos a esta área é difícil 

imaginar um hospital funcionando apenas com enfermeiros ou fisioterapeutas. As ações de 

saúde exigem prioritariamente a equipe de trabalho que na confluência de saberes opera 

suas atividades, este trabalho é uma expressão da interdisciplinaridade a qual proporciona 

criatividade e avanço e é considerada uma prática essencial à Integralidade em saúde, pois, 

deste modo, as demandas atendidas serão observadas a partir de diferentes focos, e as 

respostas dadas serão voltadas para uma visão integral.  

  A Integralidade na formação profissional: a formação profissional é uma 



 
 
questão que está diretamente ligada à busca de práticas integrais em saúde, pois o “debate 

sobre a Integralidade facilita a perspectiva de novas abordagens que contribuam 

estrategicamente para a organização dos serviços e dos processos formativos” 

(HENRIQUES e ACIOLI, 2005, p. 298).  

 

4  A PERSPECTIVA CRÍTICA DIALÉTICA E A QUESTÃO DA TOTALIDADE 

 

A proposta de discussão apresentada pelas correntes que discutem a Integralidade 

em saúde parte essencialmente da afirmação de que os indivíduos devem ser observados e 

compreendidos na Integralidade de suas condições de vida. Por outro lado, temos 

destacado que o posicionamento a partir da teoria crítica dialética com relação a este tipo de 

abordagem envolve fundamentalmente a categoria totalidade, pois julgamos que não há 

outro meio para compreender a Integralidade em saúde senão pelo viés da totalidade. 

A partir da compreensão marxista o processo de conhecimento dos fenômenos 

sociais (objeto de investigação) é compreendido da ótica da totalidade, isto é, como 

complexos sociais e não fatos isolados. Pontes (2000) descreve estes complexos como 

estruturas sócio-históricas vivas, reais, componentes do ser social que se encontram em 

permanente movimento, uma vez que a realidade é necessariamente tensa e contraditória. 

 A totalidade concreta só é alcançada por meio de uma categoria central, a 

mediação. Netto (1989) avança dizendo que a estrutura da realidade é realizada por meio 

de mediações que o movimento dialético realiza. O autor acrescenta: 

 
Na reconstrução do movimento da totalidade concreta, é a categoria da mediação 
que assegura a alternativa da “síntese das muitas determinações”, ou seja, a 
elevação do abstrato ao concreto – mais exatamente, assegurando a apreensão da 
processualidade que os fatos empíricos (abstratos) não sinalizam diretamente. 
 

Aprofundando a discussão sobre mediação Pontes (2000) classifica a categoria 

como sendo ontológica e reflexiva. É ontológica, pois está presente em toda realidade 

independente do conhecimento do sujeito; e é reflexiva porque a razão ultrapassa o plano 

da aparência em direção à essência e precisa construir intelectualmente mediações para 

reconstruir o próprio movimento do objeto. Para o autor as mediações funcionam como meio 

de condução por onde fluem as relações entre as instâncias da totalidade.  

Como esse é um movimento da razão que busca reconstruir com a maior 

semelhança possível o movimento do real, acaba refletindo o movimento das categorias 



 
 
ontológicas e também as constrói categorias intelectivas. Para Pontes (2000, p. 41) a forma 

metodológica mais fecunda no plano do pensamento dialético é aquela que se expressa na 

tríade categorial singular, universal e particular. 

Sem a compreensão da ação da mediação, a categoria do particular se resume 

numa polarização dicotômica entre o universal e o singular. A mediação tem “papel 

vertebral” 5 nos processos sociais, pois promove articulação entre os diversos complexos e 

instâncias da sociedade. Somente com a apreensão das determinações promovidas pela 

mediação é que é possível a perspectiva da totalidade. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Entendemos que uma das maiores contribuições deste trabalho está no fato de que 

é uma pesquisa inédita (no campo do Serviço Social) e que se dispôs a observar a produção 

sobre Integralidade em saúde e situar a compreensão e a contribuição da teoria crítica 

dialética neste debate. Além disso, buscamos conhecer e apreender os significados 

atribuídos à Integralidade em saúde bem como as teorias que dão sustentação aos 

mesmos, discernindo as influências teóricas presentes nos discursos. 

A Integralidade, que além da interdisciplinaridade e da intersetorialidade, possui 

outros significados, integra um debate nem sempre atento às bases da Reforma Sanitária. 

Frente às várias tendências teóricas que discutem a Integralidade, observamos a 

necessidade de recolocar as discussões nos trilhos da teoria marxista que inspirou a 

construção do Movimento Sanitarista. Enquanto à Integralidade são atribuídos os mais 

diversos significados a partir das mais diferentes concepções, é necessário ter 

discernimento a fim de identificar os elementos que não condizem com sua essência, por 

isto nosso parâmetro de análise foi estabelecido na teoria marxista. 
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