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DIReItO e SaúDe: CIDaDanIa e ÉtICa na
COnStRUçãO De SUjeItOS SanItÁRIOS

Maria Helena Barros de Oliveira
Luiz Carlos Fadel de Vasconcellos

Este breve texto que originalmente foi arquitetado para ser a 
apresentação do livro foi sutilmente modificado para ser “a presente 
ação” de um processo de construção de uma área que, a cada 
momento, exige “a ação presente” de sujeitos que pensam a saúde nas 
suas viscerais ligações com o direito.

Premido por circunstâncias econômicas e políticas, o 
emergente campo direito-saúde, no âmbito acadêmico de produção 
de conhecimentos, vem sendo desafiado a aprofundar reflexões 
sobre as demandas de diversos segmentos sociais sempre crescentes 
na direção de terem garantidos seus direitos de cidadania, sempre 
estimulados pela letra constitucional, mas nem sempre observados 
no mundo real dos fatos.

Reconhecido por um percurso de alguns anos, o Grupo Direitos 
Humanos e Saúde Helena Besserman (DIHS) é uma das instâncias, no 
âmbito da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que vem provocando 
e aprofundando essas reflexões necessárias do campo direito-saúde, 
inclusive organizando debates, cursos abertos para a comunidade e 
para o lato sensu, disciplinas do stricto sensu e publicações diversas. 
Quando da constituição do Doutorado Interinstitucional em Saúde 
Pública (DINTER), o DIHS participou do seu processo de formulação 
e desenvolvimento. 
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O DINTER, por seu turno, nasceu a partir de uma necessidade 
concreta, expressa numa demanda formulada pelas Universidades 
Federais da Paraíba (UFPB), de Campina Grande (UFCG), de Alagoas 
(UFAL) e pela Universidade Estadual de Alagoas (UNCISAL). 
No projeto de constituição do DINTER, bem se observa o anseio 
demandante: “O processo de enfrentamento dos graves problemas de 
saúde pública no Nordeste do Brasil, em particular nos seus estados 
mais pobres a exemplo da Paraíba e Alagoas, vem se constituindo 
em um grande desafio para a região e demandando da Universidade 
Pública nordestina uma nova postura enquanto agente formador no 
desempenho do seu papel social”.

Instigada por mais este desafio da saúde pública brasileira, 
a Fundação Oswaldo Cruz, por intermédio da Escola Nacional de 
Saúde Pública Sérgio Arouca (ENSP), em conjunto com as instituições 
demandantes, formulou o projeto, cujo objetivo principal era o de 
formar profissionais, docentes e pesquisadores daquelas instituições, 
através de mecanismo de cooperação interinstitucional, culminando 
com o DINTER, que se propôs a formar 20 doutores para a região. A 
partir de então, uma vez constituído, o DINTER consignou como seus 
primeiros objetivos: 

- Formar docentes, pesquisadores e gestores numa perspectiva 
interdisciplinar e multiprofissional;

- Apoiar a formação e/ou o fortalecimento de grupos de ensino 
e pesquisa em Saúde Pública;

- Ampliar a competência na instituição receptora e nas 
associadas;

- Contribuir para a criação e fortalecimento, na instituição 
receptora e nas associadas, de linhas de pesquisa que respondam 
às necessidades em Saúde Pública dos Estados da Paraíba e 
Alagoas e ampliem o comprometimento institucional dessas 
instituições com o desenvolvimento regional;



13|  Direito e Saúde: Cidadania e Ética na Construção de Sujeitos Sanitários

- Contribuir para o surgimento, no âmbito na instituição 
receptora e nas associadas, de novas linhas de pesquisa, 
mediante o incentivo à participação de alunos de graduação 
como bolsistas de iniciação científica nos projetos;

- Estimular a cooperação entre programas de pós-graduação 
ou grupos de ensino e pesquisa em estágios diferenciais de 
desenvolvimento.

Não obstante essas intenções primordiais, sabe-se que os 
desdobramentos para a vida acadêmica, na produção de conhecimentos 
e, para fora dela, na pulsação da vida social, o projeto teria como 
horizonte mais almejado contribuir para a dignificação da saúde e da 
vida das pessoas. 

Nesse contexto, buscando dar conta da diversidade de 
questões que se expressam na realidade nordestina de saúde pública, 
estabeleceu-se um conjunto de disciplinas que fosse capaz de suscitar 
o debate sobre os problemas de saúde no Nordeste, vinculando-os às 
grandes questões sanitárias nacionais. 

O conteúdo das disciplinas foi planejado com a intenção de 
cumprir um percurso que desse conta de um diagnóstico da situação 
de saúde na região, de modo a subsidiar a formação dos doutorandos 
para uma visão contextualizada de planejamento das políticas públicas 
da saúde, propriamente ditas, e aquelas de seu interesse. Seguiu com 
a capacitação para o desenvolvimento de conhecimentos e métodos 
estatísticos e epidemiológicos, de modo a garantir o aprofundamento 
em metodologias que viabilizassem a operacionalização das distintas 
propostas de pesquisa dos alunos em suas teses. As sucessivas disciplinas 
buscaram abordagens que dessem conta da complexidade necessária 
para as elucubrações exigidas na produção de conhecimentos por parte 
de doutores em saúde pública, tais como a história, a estruturação, a 
doutrina e a organização do Sistema único de Saúde (SUS), a gestão de 
sistemas e serviços de saúde, a educação em saúde e os determinantes 
sociais e desigualdades em saúde, entre outros tópicos.
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Finalmente, uma das disciplinas do DINTER foi Direito e 
Saúde, coordenada pelo DIHS. Dentro do projeto pedagógico, a 
exigência de uma avaliação de desempenho dos doutorandos, ao 
final de cada disciplina, no caso dessa disciplina foi pactuada com 
os alunos e orientadores a organização e confecção de um livro, 
prontamente aceita pela coordenação do Dinter. Nesta publicação, 
cujo objetivo seria estabelecer conexões entre o objeto de tese de 
cada um dos alunos com o campo de construção de conhecimentos 
compreendido nas relações direito-saúde, foi pactuado também 
que alunos e orientadores seriam parceiros na empreitada, 
denotando uma iniciativa pouco usual na produção acadêmica de 
conhecimentos em contextos similares. O resultado está em nossas 
mãos, com júbilo e superação da expectativa quando do surgimento 
da proposta. 

O campo Direito e Saúde aporta um conjunto de questões 
de interesse da saúde pública, muitas delas ainda não equacionadas 
política, normativa, institucional e socialmente, à espera de pesquisas-
intervenções de caráter diagnóstico e, principalmente, propositivo. 

Na perspectiva sociopolítica, a saúde deve ser entendida como 
um direito fundamental e humano, difuso e coletivo, que encontra 
explicações através do conhecimento produzido pelas relações entre 
as ciências sociais, jurídicas e da saúde. Assim, é possível pensar a 
interseção entre as ciências da saúde e as ciências jurídicas, onde se 
espera que ocorra uma apropriação recíproca entre os campos da 
saúde e do direito, um pelo outro e vice-versa.   

A oportunidade de ampliação do conceito de saúde, conferindo 
à cidadania direitos que extrapolam a visão de saúde limitada ao olhar 
sobre o corpo biológico doente, surge no Brasil com a Constituição 
Federal de 1988. A abertura de um caminho em que a saúde se constitua 
em direito público subjetivo, por seu turno, dá-se pela constituição do 
SUS. Uma nova concepção fundada na saúde como condicionante da 
dignidade humana se alicerça em estatutos jurídicos internacionais e, 
no Brasil, com a idéia de direito de todos e dever do Estado. Nesta 
linha, depreende-se a preponderância de um status sanitário mais 
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bem localizado no nível coletivo do que no nível individual - saúde 
pública por excelência, portanto.

Além disso, o campo Direito e Saúde aporta à compreensão 
do conjunto de comportamentos humanos que se expressam nas 
mais diversas formas, através de fenômenos como a violência contra 
a humanidade da pessoa, que pode ser a mulher, o idoso, a criança 
ou as violências praticadas no trabalho, que causam o adoecimento 
e a morte dos trabalhadores. Violências que cerceiam o ir e vir das 
pessoas, que lhes retiram a sua capacidade de agir em nome de uma 
dita doença mental, que lhes impõem formas indignas de nascer, viver 
e morrer. E, ainda, nas formas de discriminação, racismo e homofobias, 
das quais resultam o desrespeito aos direitos humanos básicos que, ao 
determinar diversos processos de adoecimento, apresentam-nos os 
caminhos em que o direito e a saúde se entrecruzam. É nesse caldeirão 
das interrelações humanas que as questões da saúde ou da não saúde 
cruzam-se com o ter ou não ter direitos. 

Nessa linha de pensamentos e sempre buscando correlacionar 
os conteúdos temáticos das teses, o livro foi arquitetado com a 
intenção de contribuir para a construção da cidadania em saúde, para 
um debate da ética das relações envolvidas nas políticas públicas de 
saúde e, especialmente, para a valorização dos sujeitos no espírito da 
reforma sanitária e construção do sistema de saúde brasileiro, com 
enfoque no direito, equidade e justiça.

Temas como a ideologia de constituição de sujeitos 
sanitários, enquanto sujeitos de uma praxis emancipatória, em 
observância à saúde como direito humano fundamental e a 
questão da exigibilidade de direito à saúde e as consequentes 
respostas públicas a ela foram desenvolvidos como subsídios 
para a categorização de elementos teóricos ainda não usualmente 
presentes na literatura do campo. 

As políticas de educação permanente do SUS e os apontamentos 
para uma qualificação no sentido da garantia do direito à saúde, bem 
como a questão da interdisciplinaridade como potencializador da 
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formação dos profissionais de saúde são temas que permeiam a missão 
do docente em saúde pública, alvo maior da formação do DINTER.

A incursão da compreensão da loucura no campo das relações 
direito-saúde, à luz da expressão da cultura, e as reflexões sobre as 
políticas de saúde para a infância, à luz do Estatuto da Criança e 
Adolescente, abrem caminhos instigantes para pesquisas que façam as 
tão esperadas interseções entre o direito e a saúde.

Mulheres e homens que compõem a variável do gênero, hoje 
tão ávida de aprofundamentos, especialmente no que diz respeito à 
violência, e a naturalização desta no caso dos idosos constituem-se 
em temas típicos da dependência da saúde aos ditames jurídicos e 
desvela o quanto é imprescindível ao campo jurídico o conhecimento 
epidemiológico e do impacto sanitário resultante desse problema.

Sempre buscando correlacionar as grandes questões nacionais 
de saúde ao campo do direito são desenvolvidos os temas da saúde 
bucal, da política de segurança alimentar, da prática alternativa de 
fitoterapia no SUS, da política de controle da hipertensão arterial e 
dos distúrbios da voz relacionados ao trabalho. Observa-se o quanto 
as ciências jurídicas mergulham na compreensão dos problemas 
cotidianos dos serviços de saúde, cuja abordagem se vê limitada sem 
essa dimensão. 

Finalmente, o livro traz um debate sobre a atenção à saúde 
no sistema prisional, na perspectiva da doutrina do SUS, no caso a 
integralidade, e um tema recorrente, cujo mérito principal foi trazer ao 
debate público, com ampla repercussão social, a questão da assistência 
farmacêutica na perspectiva da judicialização. Embora muitos 
ainda acreditem que o campo direito-saúde se restrinja à chamada 
judicialização, este capítulo e os demais bem demonstram que há um 
universo a ser conquistado em termos da produção de conhecimentos 
mais abrangentes no campo Direito e Saúde.

E, como projeção futura, que a continuidade deste esforço 
coletivo, quiçá com uma nova publicação nos mesmos moldes e com 
o mesmo espírito fraterno e cooperativo, possa criar uma imagem 
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de um universo não mais a ser conquistado, mas, sim, ultrapassado, 
onde o direito e a saúde se imbriquem como epistemes emancipatórias 
e fundadoras de um terceiro universo em que as pessoas sejam 
dignificadas em seus direitos à saúde e a uma vida melhor.

 

Maria Helena Barros de Oliveira
Luiz Carlos Fadel de Vasconcellos

Rio de Janeiro, 12/11/2012.





capítulo 1

O SUjeItO SanItÁRIO na PeRSPeCtIva DO DIReItO

Luiz Carlos Fadel de Vasconcellos
Maria Helena Barros de Oliveira 

Introdução ao sujeito – O sujeito de direitos – O 
sujeito na saúde – O sujeito sanitário – Conclusão – 
Referências bibliográficas

Introdução ao sujeito
Nas relações sociais do Estado democrático de direito, a 

interface direito e saúde comporta múltiplos objetos de análise. 
Como resposta às necessidades e demandas da sociedade, após a 
Constituição Federal de 1988, um novo campo de conhecimento 
‘Direito e Saúde’ vem se conformando, aproximando conceitos e 
buscando interseções de caráter interdisciplinar, especialmente na 
interpretação das demandas e proposições no âmbito das políticas 
públicas de interesse da saúde da população. O presente texto propõe 
a constituição de um conceito de sujeito sanitário, a partir de uma 
interpretação analítica dos diversos conceitos de sujeito utilizados nas 
literaturas correntes do campo das ciências sociais, especialmente no 
espectro da saúde e do direito, buscando harmonizá-los, sistematizá-
los e adequá-los a um conceito mais condizente com a ideia de sujeito 
não objeto e protagonista de transformações na área da saúde, numa 
perspectiva de conquista de direitos. 
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A vasta literatura sobre sujeito (e sujeitos) nem sempre argui a 
contradição existente entre os dois principais significados semânticos 
desse propalado termo.

Desde a sua expressão latina mais remota subjectu – posto 
debaixo – o termo oscila na gangorra entre sujeito, enquanto ser 
dependente, e sujeito, aquele que se insurge e, portanto, torna-se 
independente; entre sujeito – escravizado, cativo, obediente, dócil – e 
sujeito – titular de qualidades, ações, capacidades e direitos –.

Sem algum exagero, podemos dizer que o termo sujeito, apesar 
de se contrapor à ideia de objeto, é empregado tantas vezes com a ideia 
de objeto mesmo.

Neste texto, fizemos uma breve incursão pela literatura 
acadêmica que trata, de alguma forma, do termo/expressão sujeito 
(e sujeitos) em seu aspecto conceitual. As ciências sociais utilizam 
o termo fartamente – áreas Psi, Antropologia, Filosofia, Direito, 
Saúde Pública – pelo que nos ativemos a estas para responder às 
nossas questões, formular nossas hipóteses e (tentar) alcançar nosso 
objetivo. O foco principal da análise recai sobre a ideia de sujeito 
no campo da saúde, sempre com a utilização do termo/expressão 
circunscrito às áreas de conhecimento vinculadas ao Direito e 
à Saúde, com aplicabilidade nas políticas públicas de saúde. Daí 
surge a principal questão norteadora desse texto: existe uma base 
epistemológica no campo do Direito e Saúde que nos permita 
utilizar a expressão sujeito sanitário, como uma nova conformação 
de ações e rebeldias para dar concretude ao direito à saúde garantido 
em nossa Constituição Federal de 1988? Nesse sentido, acompanha-
nos a hipótese de que não.

O termo/expressão sujeito não se livra de suas contradições 
semânticas originais, somente por ser utilizado na atualidade, na 
literatura acadêmica corrente, quase invariavelmente com um sentido 
positivo, como aquele que não se sujeita, que não se sujeita a ser posto 
debaixo, ou seja, como um ‘sujeito não sujeito’. A rigor, um uso em 
claro antagonismo com o seu sentido original. 
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Via de regra, a literatura se refere ao sujeito para retirar-
lhe o estigma de objeto, mas se isso é alcançado ou não, seja 
conceitualmente, seja na vida real das práticas de saúde, é o caso 
a ser estudado. O objetivo deste trabalho passa a ser, desse modo, 
exercitar uma reflexão sobre o conceito de sujeito, na vertente da 
saúde pública, constituindo a expressão sujeito sanitário, cuja 
base epistemológica de emprego da expressão sustente-se num 
significado que agregue vertentes das ciências sociais, inclusive do 
campo do Direito, considerando o ‘sujeito não sujeito’ – sujeito não 
subordinado – e com o mesmo sentido de ‘sujeito não objeto’. Em 
outras palavras, nossa pretensão é que se cunhe uma expressão – 
sujeito sanitário – que possa servir a um significado de sujeito 
construtor de sua própria cidadania no âmbito da saúde pública, no 
caso, como portador de uma cidadania sanitária.

Uma outra hipótese de que o emprego do termo nem sempre, 
ou quase nunca, refere-se à titularidade de ações na vida real – fato 
que conformaria a ideia de sujeito não sujeito – referenda as outras 
questões ordenadoras desse texto: qual o sentido de sujeito – alvo 
das políticas de saúde – considerado nos textos examinados que 
tratam do tema?; qual o espectro conceitual que embasa a utilização 
do termo/expressão?; quais são os atributos a serem considerados na 
constituição de um conceito de sujeito sanitário, com o caráter de 
sujeito não subordinado, sujeito não objeto?

Utilizamos, como eixo metodológico, a pesquisa bibliográfica 
nas bases da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS, 2011), empregando 
as palavras-chave sujeito sanitário e/ou sujeito e saúde sempre 
articuladas. Revisamos, também, algumas bases literárias clássicas 
que tratam da relação sujeito-objeto, especialmente aquelas que se 
reportam à questão do Direito na configuração do Estado Moderno. 

Com o propósito de articular conceitualmente o termo/
expressão sujeito utilizado correntemente nas áreas de produção de 
conhecimento do Direito e da Saúde, o objetivo principal deste texto, 
no sentido de constituir a expressão sujeito sanitário, é possibilitar a 
utilização de uma categoria de análise na literatura corrente do campo 



22 Orgs. Maria Helena Barros de Oliveira, Luiz Carlos Fadel de Vasconcellos, et al.  |

Direito e Saúde. Nesse contexto, o sujeito sanitário na perspectiva 
do direito tem na expressão uma agregação de valores e significados 
simbólicos que traduzem suas características e suas credenciais para 
que o sujeito possa ser assim, ele mesmo protagonista, considerado 
nas políticas públicas de saúde.

O sujeito de direitos
Os dicionários clássicos da língua portuguesa oferecem-nos 

a palavra sujeito com pequenas variações em torno dos seguintes 
significados: súdito; escravizado; cativo; obrigado; constrangido; 
que se sujeita à vontade dos outros; obediente; dócil; dependente; 
submetido. Vê-se que, fiel à origem latina do termo, o sentido é 
negativo frente a um senso comum de que escravizar-se, constranger-
se, depender, enfim, é negar (negativar) o impulso para a vida, deixar 
de reagir enquanto ser afirmativo no andar a vida - o sujeito é levado, 
não leva; o sujeito é impulsionado, não impulsiona -. 

Contudo, ao vincular a palavra à terminologia jurídica, os 
dicionários mudam-lhe um tanto o sentido ao dar-lhe o significado de 
sujeito enquanto titular de um direito; ou sujeito enquanto cada uma 
das pessoas vinculadas a uma relação jurídica. Dispõe-se a retirar-
lhe, assim, o estigma semântico de ente passivo para conferir-lhe uma 
titularidade de direitos. Do mesmo modo, ao ser invocada nos textos 
dicionarísticos a terminologia filosófica, o sujeito torna-se “o ser 
individual, real, que se considera como tendo qualidades ou praticado 
ações” (Ferreira, 1997).

Esta utilização, podemos dizer, mais benevolente do termo, tem 
uma raiz histórica e um percurso hermenêutico que o vai tornando 
mais positivo, mais ativo e, por conseguinte, menos passivo conforme 
o termo/expressão original. Nos textos mais contemporâneos das 
ciências sociais, especialmente de saúde, o percurso é similar, alçando 
o sujeito a uma condição de centralidade proativa no alvo das políticas 
e da organização de ações e serviços.  
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A despeito do que observa Adorno (1969) sobre a falsa 
separação entre sujeito e objeto – sujeito mediante o objeto e objeto 
mediante o sujeito –, e que essa (falsa) separação entre eles torna-se 
ideologia, no presente texto vamos nos deter sobre uma hermenêutica 
do sujeito, sem entrarmos na antinomia filosófica entre sujeito e objeto.

Trataremos da ideia de objeto como objeto mesmo - as coisas 
da natureza, da vida e seus arranjos -, passíveis de transformação pelo 
sujeito humano, enquanto o protagonista de uma praxis humana. E 
com este sentido de sujeito, em acordo com Vázquez (1967, p. 113-114), 
vamos considerar a praxis humana fundamentada em três vertentes: 
uma, como atividade produtiva; outra, como atividade revolucionária; 
e uma terceira, como prática social no processo de conhecimento. 

Desse modo, ao não tratarmos das contradições entre 
sujeito e objeto, demarcamos nossa discussão sobre a ideologia do 
sujeito, utilizando o termo objeto especificamente como expressão 
potencialmente passível de transformação por parte do sujeito 
da praxis humana. Em suma, a ideia de objeto será tida como 
materialidade externa ao sujeito, realidade localizada fora do sujeito 
produtor de conhecimentos e transformador dessa realidade. Vamos 
considerar, inclusive, que na utilização da expressão ‘sujeito objeto’, a 
ideia de objeto atrai o sujeito para si e retira deste o protagonismo da 
praxis humana, reduzindo-o a objeto mesmo. 

 Uma interseção entre a filosofia política do iluminismo, da 
qual resultou a configuração do Estado moderno, e o Direito como 
esteio do mesmo Estado moderno para garantir a propriedade, aliada 
à concessão de direitos civis, é a principal pista para compreender 
como o ‘sujeito objeto’ é alçado à condição de sujeito de direitos. A 
emergência de um novo sujeito, não mais apenas cativo e dócil, mas 
titular de direitos vai sendo pouco a pouco moldado na nova ordem 
política e econômica que desaloja o despotismo do século XVIII 
e inaugura as cartas de novos sujeitos. São corolários dessa nova 
semântica do sujeito a Declaração de Direitos de Virgínia, de 1776, 
que precede a declaração de independência dos Estados Unidos, 
e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, 
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que simboliza a ideologia libertária/liberal burguesa da Revolução 
Francesa. O sujeito, enquanto homem, ser biológico concreto que, 
desprovido do poder político e econômico, andava a vida como súdito 
ou escravo, mas sempre obediente e dependente, vai ‘ganhando’ um 
status de cidadão, assentado num conceito abstrato capaz de conferir-
lhe direitos que, embora virtuais, reposicionam-lhe no centro das 
relações sociais, políticas e econômicas.   

Logo a seguir, a ideia de sujeito como grupo (classe) ganha 
um status de sujeito histórico em Marx, ou para ser mais preciso, no 
marxismo, ao ser tido como classe trabalhadora a ser emancipada. No 
marxismo, uma outra ideologia de sujeito – classe, sujeito coletivo, 
portanto – surge, em contraposição ao sujeito de direitos do Direito 
positivo clássico, em que o sujeito é sempre individual, personalístico 
e desvinculado da ideia de povo e, muito menos, de classe. A ideia de 
emancipação do sujeito no marxismo, desse modo, entra em linha de 
antagonismo com o novo sujeito de direitos do Estado democrático 
moderno, já aí do século XIX, que, ao garantir os direitos civis e o 
direito de propriedade, garante a perpetuação do sujeito obediente e 
dócil, subjugado pelo mercado, nas emergentes relações econômicas 
pós-Revolução Industrial. 

Desse modo, inaugura-se, ainda no século XIX, uma 
contradição entre os sujeitos emergentes no Estado moderno - dois 
sujeitos políticos antagônicos em essência -. Um, o sujeito civil, titular 
de direitos e deveres, individual e personalístico, vinculado às relações 
jurídicas, cidadão obediente às regras das novas relações econômicas 
para, em última instância, garanti-las. Outro, o sujeito em Marx, 
coletivo, fundado na centralidade do trabalho e na luta de classes para, 
em última instância, mudar as novas relações econômicas. Pouco a 
pouco consolida-se um embate ideológico entre concepções de 
sujeitos políticos que vai plasmar uma nova ordem política mundial 
de conflitos entre essas duas ontologias, moldando, a partir daí, a 
marcha humana no Estado moderno. 

Todavia, a contradição entre os sujeitos construídos no 
antagonismo das ideologias frente às relações econômicas do Estado 
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moderno lastreado no capitalismo industrial nascente, não deixa 
de tratar do mesmo sujeito das relações políticas – o sujeito em si 
mesmo –. A ideologia do sujeito político é uma abstração externa 
ao sujeito em si mesmo. O sujeito, tido como sujeito de direitos 
propriamente dito, sujeito civil do Estado de Direito (sujeito no/
do estado civil), sujeito contemporâneo das relações jurídicas que 
regem o Estado moderno, é ‘adequado’ ao sistema político e, por 
isso, garantidor das novas relações econômicas. O sujeito em Marx 
é ‘inadequado’ ao sistema político pois, embora se trate igualmente 
de um sujeito de direitos, é um sujeito da praxis, revolucionário e 
desconstrutor das novas relações econômicas. Em ambos os prismas 
está presente a ideologia de um sujeito da praxis, embora no sujeito 
de direitos, propriamente dito, esta seja uma capacidade potencial, 
sempre refreada pela ordem estabelecida, a que sua titularidade de 
direitos também obriga aos deveres dessa mesma ordem, em que se 
inclui a ordem das relações econômicas. 

Nesse contexto, com uma ideia de sujeito em si mesmo que 
surge sob a influência de dois prismas ideologicamente antagônicos, 
a forma de inserção do sujeito de direitos na vida política do Estado 
moderno se dará, a partir daí, em função da predominância ideológica 
presente no Estado, reconhecendo-o ou não, incorporando-o ou não, 
reprimindo-o ou não na vida política. Do sujeito de direitos emergirá 
ou não um sujeito da praxis, em função de cada contexto político no 
tempo histórico. Ou seja, não se retira em nenhuma circunstância a 
integridade do sujeito em si mesmo, cuja capacidade potencial de se 
transformar em sujeito da praxis acompanha o seu andar a vida na 
conjuntura política.

É com este sentido que neste texto trabalhamos com uma 
composição dialética desses dois sujeitos – sujeito de direitos e sujeito 
da praxis –. As contradições presentes na vida real e nas relações 
sociais nos leva a supor que o sujeito de direitos embute um sujeito 
da praxis, em sua representação simbólica de titularidade de direitos 
e deveres, e, do mesmo modo, o sujeito da praxis exige uma condição 
existencial de sujeito de direitos para adequar a vida real à sua 
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titularidade de direitos e, em função de suas necessidades existenciais, 
agregar os conteúdos revolucionários necessários para se contrapor à 
sua titularidade de deveres.

Intencionalmente nos abstraímos nesta discussão dos 
significados de sujeito de direitos tratados pelos textos clássicos da 
literatura jurídica tradicional. Justificamos essa opção pelo fato de que 
o foco sobre um novo sujeito de direitos, nascido de uma nova ordem 
socioeconômica na história moderna, traz significados suficientes 
para sustentar argumentos reflexivos sobre sua utilização nas ciências 
sociais em geral, especialmente na saúde, sem necessariamente 
exigir o aprofundamento da dogmática e hermenêutica jurídicas. 
Nesse sentido acompanhamos a observação de Leonardo (2010) que 
identifica uma miscelânea conceitual em relação ao termo sujeito de 
direitos1. É a licença para nos fixarmos no termo exclusivo sujeito de 
direitos no presente texto.

Trabalhando com a crítica do sujeito de direitos, Cavichioli 
(2006, p. 2) observa que os textos clássicos de Direito definem sujeito 
de direitos como num exercício tautológico: Ou seja, o sujeito é 
sujeito porque participa das relações jurídicas, sendo titular de direitos 
e deveres. E, é titular de direitos e deveres porque é sujeito de direito e 
porque participa de relações jurídicas!

Segundo o mesmo autor, o direito ao possibilitar o controle 
comportamental dos indivíduos sujeitados aos modelos jurídicos de 

1 “Os termos pessoa, sujeito de direito e capacidade pretendem designar conceitos basilares da teoria 
geral do direito. Ao pesquisar alguns dos manuais de direito civil publicados recentemente no Brasil, 
todavia, percebe-se uma desconfortante confusão nesse assunto. Limitando a investigação aos mais 
recentes compêndios de direito civil, identificou-se que alguns autores sustentam uma equivalência 
entre os termos pessoa e sujeito de direito; outros, por sua vez, apresentam uma equivalência entre 
o termo pessoa e capacidade. Por fim, há quem defenda uma identidade entre os termos pessoa, 
sujeito de direito e capacidade. Registre-se que, até mesmo em Pontes de Miranda, verifica-se uma 
complicada tentativa de explicação dos conceitos de sujeito de direito, capacidade e pessoa. No 
meio dessa miscelânea conceitual, a teoria geral do direito contemporânea ressente-se de uma 
explicação para a inevitável questão: qual o sentido duma equivalência entre pessoa, sujeito de 
direito e capacidade? As origens dessa relação de equivalência remontam, mais imediatamente, ao 
pensamento jurídico alemão do século XIX que procurou sistematizar o direito privado ao redor 
da figura do subiectum iuris como representação do homem livre, dotado de vontade e titular de 
autonomia” (Leonardo, 2010, p. 551-552).
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acordo com determinada ordem, observam-se duas antinomias do 
sujeito de direitos.

Com isso, pode-se dizer que direito subjetivo e lei 
guardam uma perspectiva humanista do sujeito como 
fundamento, mas, simultaneamente e antinomicamente, 
guardam uma perspectiva desumana, pela qual o sujeito 
apresenta-se como sujeição do indivíduo concreto à 
abstração da subjetividade jurídica e à ordem que esta 
assegura (Cavichioli, 2006, p. 7,8).

Na configuração gradual de um sujeito de direitos, ainda no 
século XVIII, Rousseau é elucidativo:

A passagem do estado natural ao estado civil produziu no 
homem uma mudança considerável, substituindo em sua conduta 
a justiça ao instinto, e imprimindo às suas ações a moralidade que 
anteriormente lhes faltava. Foi somente então que a voz do dever, 
sucedendo ao impulso físico, e o direito ao apetite, fizeram com que o 
homem, que até esse momento só tinha olhado para si mesmo, se visse 
forçado a agir por outros princípios e consultar a razão antes de ouvir 
seus pendores. Embora se prive, nesse estado, de diversas vantagens 
recebidas da Natureza, ganha outras tão grandes, suas faculdades se 
exercitam e desenvolvem, suas idéias se estendem, seus sentimentos se 
enobrecem, toda a sua alma se eleva a tal ponto, que, se os abusos desta 
nova condição, não o degradassem com freqüência a uma condição 
inferior àquela de que saiu, deveria abençoar incessantemente o 
ditoso momento em que foi dali desarraigado para sempre, o qual 
transformou um animal estúpido e limitado num ser inteligente, num 
homem (p. 11-12).

Consoante a Rousseau, o contrato social que emerge no Estado 
moderno vai moldar um sujeito de direitos, tal qual a expressão 
assinala, como um sujeito ‘de pertencimento’ ao Direito, como um 
sujeito pertencente ao conjunto de leis regentes das relações sociais. 
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... essa operação permite que o Direito qualificado 
como lei seja obrigatório sem que guarde qualquer 
relação com as situações existenciais concretas, pois a 
lei sempre permanecerá obrigatória, pouco importando 
se o indivíduo concreto consente com suas prescrições. 
[...] essa noção de lei parece respaldar o futuro 
juspositivismo que se expande a partir das codificações 
oitocentistas: os Códigos Modernos, porque se fundam 
sobre a contratualização dos iguais, desautorizam o seu 
descumprimento ou as interpretações das normas que 
não reproduzam estritamente as normas codificadas 
(Cavichioli, 2006, p. 121). 

Conferida essa legitimidade à lei, ela mesma, ao transformar 
o sujeito em sujeito de direitos, “desconsidera as situações existenciais 
concretas” e “pode permitir um controle arbitrário dos comportamentos 
dos indivíduos sujeitados” (idem ibidem). 

Um exemplo aproximado da dialética entre os dois sujeitos 
- de direitos e da praxis -é encontrado no Direito do Trabalho, em 
determinados contextos. No trabalho, o sujeito de direitos, vulnerável 
ao controle arbitrário da lei sobre suas atividades, supera a lei, 
transforma-a e, mesmo a subverte, para que possa dar conta de seus 
deveres ao seu modo, exercendo como um sujeito da praxis os seus 
direitos no contexto hermenêutico da praxis mesma (como atividade 
produtiva, atividade revolucionária e prática social no processo de 
conhecimento), embora num território restrito - o do ambiente de 
trabalho -. Em outras palavras,

o problema da validação das normas jurídicas 
surge diariamente em atividades de trabalho 
e o duplo processo de interpretação e 
validação da lei é o que permite transformar a 
lei escrita em direito vivo, constituindo-se em 
força dinâmica, verdadeiro motor revolucionário 
do direito do trabalho. Esta hipótese nos leva a 
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expandir a noção de ordem jurídica [...]2 (Noël, 2002, 
p. 83).

Nesse sentido, a partir do Direito do Trabalho, podemos 
questionar se o significado ‘puro’ da ideia de sujeito de direitos dá 
conta de sua pretensão original de retirar o sujeito da condição servil 
para alçá-lo à situação de titular de uma condição civil no âmbito 
do Estado democrático moderno. “Supor que é o direito que centra 
sua intervenção sobre os sujeitos nos conduz a afirmar que o direito 
só se torna propriamente jurídico a partir do momento em que ele é 
implementado e confrontado aos valores dos sujeitos”3 (Noël, 2002, 
p. 85).

Em síntese, como primeira aproximação para a constituição de 
um conceito de sujeito sanitário, em nosso esforço reflexivo buscamos 
preservar a definição clássica de sujeito de direitos, agregando ao seu 
espectro conceitual a sua condição implícita e potencial de abrigar 
um sujeito da praxis. Nem seria recomendável abandonar o conceito 
de sujeito de direitos, por se tratar de expressão consagrada como 
conquista de cidadania da condição humana na sociedade civil, nem 
seria prudente utilizar o termo sem expor-lhe a profunda contradição 
que incorpora. A intenção original de retirar o sujeito obediente e 
tutelado pelo Estado absoluto e trazê-lo à luz civil e cidadã do Estado 
moderno, a partir da filosofia política do iluminismo, como sujeito 
de direitos, não foi alcançada, pois inseriu esse novo sujeito numa 
ordem liberal-burguesa que o manteve obediente e dócil, só que agora 
tutelado pelas relações econômicas que igualmente não controla. Esta 
contradição nos permite compreender o sujeito de direitos como 
‘sujeito não sujeito’, somente na condição em que o seu conceito 

2 No original: «...le problème de la validation des règles juridiques se pose quotidiennement dans le 
cadre des activités industrieuses et le double processus d’interprétation et de validation du droit est ce 
qui permet de transformer la loi écrite en un droit vivant et il constitue un facteur dynamique, véritable 
moteur, de révolution du droit du travail. Cette hypothèse nous conduit à élargir considérablement la 
notion d’ordre juridique...» (Noël, 2002, p. 83).

3 No original: “Supposer que c’est le droit qui se centre sur l’activité via l’intervention des sujets nous 
conduit à affirmer que le droit ne devient proprement juridique qu’à partir du moment où il est mis 
en oeuvre et confronté aux valeurs des sujets” (Noël, 2002, p. 85).
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incorpore a ideia de um sujeito da praxis, como aqui propomos, por 
ser este o componente de ação do sujeito capaz de desconstruir aquela 
contradição original. Uma condição de sujeito de direitos existe de 
fato e não apenas de direito, quando introjeta por igual em seu devir 
o sujeito da praxis, assim como uma condição de sujeito da praxis 
existe de direito e não apenas de fato numa condição em que se utiliza 
da personalidade jurídica de sujeito de direitos em seu devir. É neste 
sentido que utilizamos para a construção do conceito de sujeito 
sanitário a ideia de sujeito de direitos/sujeito da praxis.

O sujeito na saúde
A menção original à ideia mais conformada de sujeito no 

campo da saúde encontra-se, especialmente, na psicanálise. Parece, 
e não há como comprovar isso de forma consistente, que o campo 
da saúde coletiva foi pouco a pouco se apropriando do termo 
psicanalítico sujeito para adequá-lo à ideologia do sujeito de direitos, 
como expressão de uma condição de sujeito civil, cidadão da saúde. É 
compreensível essa apropriação do termo psicanalítico pelo campo da 
saúde, na medida em que “o conhecimento médico e da saúde pública 
têm sido sistematicamente marcados pelo apagamento do sujeito” 
(Minayo, 2001, p. 14).

No âmbito da psicanálise, é absolutamente natural a 
emergência do sujeito em si mesmo como fundamento epistemológico 
de sua produção científica, pois é nele que reside a razão de toda a 
investigação do eu consciente e inconsciente, partes indissociáveis do 
sujeito mesmo. “A noção central do campo psíquico é a de sujeito. E 
uma das principais contribuições da psicanálise às práticas das ciências 
da saúde é apontar a importância da consideração do discurso do 
sujeito para dele apreender algo de uma verdade singular” (Pacheco e 
Sadala, 2009, p. 8). 

Compreende-se, ainda, o campo psicanalítico como uma das 
áreas da saúde inauguradoras da valorização do sujeito, centralizando-o 
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nas suas especulações, formulações e práticas, pois dependeu de sua 
fala na produção de conhecimentos, a partir de métodos investigativos 
de seu conteúdo simbólico. Não foi o que se passou propriamente 
com o sujeito indivíduo, objeto da medicina, ao longo da história, 
em que, guardadas as proporções e exceções, a fala do sujeito é 
irrelevante, sendo superada pela semiologia dos sinais e sintomas, 
pela propedêutica, pela busca tátil das incongruências físicas, no mais 
das vezes. “A hegemonia do conhecimento médico sempre tendeu a 
transformar sujeitos doentes em leis biológicas e químicas. [...] No trato 
dos enfermos, o campo da saúde sempre se importou mais com a lógica 
médica da enfermidade do que com a sociológica dos sujeitos” (Minayo, 
2001, p. 15).

A crítica ao modelo médico, especialmente a partir da 2ª 
metade do século XX, em que as circunstâncias políticas internacionais 
provocaram uma profunda revisão das estruturas de saúde do terceiro 
mundo, pôs um dilema no campo da saúde, em relação ao sujeito, 
objeto das políticas públicas de saúde. O confronto ideológico 
esquerda-direita da Guerra Fria, transposto à arena das políticas 
de saúde, trouxe para o campo ideológico da esquerda a posição 
contra-hegemônica ao modelo médico. A coincidência da expansão 
do complexo médico-industrial pela mão de uma nova vertente de 
acumulação de capital pela via do complexo saúde-doença exacerbou 
as contradições e provocou reposicionamentos de luta ideológica, em 
nível internacional. Contudo, o dilema do ‘sujeito objeto’, obediente e 
dócil, não foi alterado de pronto. O discurso contra-hegemônico de 
valorização do sujeito, contraditoriamente não o incorporava como 
sujeito de direitos/sujeito da praxis. 

Pouco a pouco, o discurso contra-hegemônico ao modelo 
médico vai incorporando a ideia de um sujeito proativo na saúde, 
impulsionado por “cartas de direito à saúde” à semelhança das cartas 
dos direitos civis do século XVIII que impulsionaram a ideologia do 
sujeito de direitos. Podemos dizer que é a partir dessas cartas que 
toma curso, como questão de fundo para a transformação do modelo, 
a questão do empoderamento do sujeito na saúde. 
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A Declaração de Alma-Ata, de 1978, que se tornou espécie 
de linha demarcatória do embate entre o modelo médico e o 
modelo preventivista, especialmente centrado nos cuidados 
primários de saúde, implicou o sujeito em/da saúde em suas duas 
principais condições/situações: o sujeito que cuida e o sujeito que 
é cuidado. Na carta se observa a ideia de “participação comunitária 
e individual no planejamento, organização, operação e controle dos 
cuidados primários de saúde”, conferindo um novo status ao sujeito 
a ser cuidado e, do mesmo modo, a base de um novo modelo “nos 
que trabalham no campo da saúde, inclusive médicos, enfermeiros, 
parteiras, auxiliares e agentes comunitários, conforme seja aplicável, 
assim como em praticantes tradicionais, conforme seja necessário, 
convenientemente treinados para trabalhar, social e tecnicamente, 
ao lado da equipe de saúde e responder às necessidades expressas 
de saúde da comunidade”4, conferindo também um novo status ao 
sujeito cuidador.

Na Carta de Ottawa, de 19865, predomina a ideia de um 
sujeito, seja individual ou coletivo, como implicado profundamente 
nas ações de promoção da saúde. Nela fica bastante evidente a 
influência da ideologia clássica de sujeito de direitos enquanto 
possuidor de uma titularidade de direitos e deveres sobre a sua 
saúde. Embora, sob esse prisma mais tradicionalista, a interpretação 
da carta suscite uma responsabilização excessiva do sujeito, também 
estão presentes no texto as variáveis transformadoras da praxis, como 
atributos desse mesmo sujeito. Destacam-se na Carta, como atributos 
empoderadores do sujeito: realização completa de seu potencial de 
saúde; oportunidade de escolha; controle de determinantes; acesso à 
informação, a experiências e habilidades; papel mediador; incremento 
do poder das comunidades. 

4 Ponto declaratório VII, incisos 5 e 7. CONFERÊNCIA INTERNACIONAL SOBRE CUIDADOS 
PRIMÁRIOS DE SAúDE, Alma-Ata, URSS, 6-12 de setembro de 1978. Disponível em http://www.
opas.org.br/coletiva/uploadArq/Alma-Ata.pdf Captado em 8/3/2011.

5 PRIMEIRA CONFERÊNCIA INTERNACIONAL SOBRE PROMOçãO DA SAúDE. Ottawa, 
novembro de 1986. Disponível em http://www.opas.org.br/promocao/uploadArq/Ottawa.pdf 
Captado em 8/3/2011.
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A partir dessas cartas de direitos da saúde e, especialmente, no 
Brasil, em que a Constituição Federal de 1988 determina que todos 
somos sujeitos de direitos à saúde, o termo sujeito passa a habitar 
tanto os textos acadêmicos mais reflexivos quanto os documentos 
governamentais mais propositivos. Ainda, sob a influência do sujeito 
psicanalítico, grande parte dos textos reflexivos reporta-se às origens 
psi para demarcar alguns pressupostos ou mesmo classificações do 
sujeito na saúde. 

Nessa linha, uma das caracterizações do sujeito pressupõe a 
intersubjetividade como argumento caracterizador do sujeito de fato. 
Ou seja, não há um sujeito puro em sua subjetividade. Sua permanência 
e desenvolvimento como sujeito mesmo depende do estabelecimento 
de relações dialógicas, seja no nível de desejos implícitos, seja no de 
ações explícitas. “E o que é esse ato, criador de sujeitos e seus mundos 
na e pela linguagem, que nos faz experimentar o que somos no encontro 
com o que não somos, senão diálogo? Podemos então afirmar que 
sujeitos são diálogos” (Ayres, 2001, p. 68).      

Em nossa observação dos textos que tratam do sujeito no 
campo da saúde pública encontramos uma proliferação de termos 
complementares à palavra sujeito, compondo expressões das mais 
variadas ordens, algumas complexas como as “diferentes concepções 
de sujeito, a saber: o psicológico-cognitivista, o psicanalítico-subjetivista 
e o histórico-comunicativo” (Abrahão et al, 2008:247). Percorrer os 
meandros de uma análise, ela mesma subjetiva, encontrada em boa 
parte da produção acadêmica escapa ao interesse de uma compreensão 
do sujeito na saúde, nos seus aspectos mais objetivos do ser/fazer, ou 
numa posição mais radical ser/saber/fazer/saber/ser. 

Nesse sentido, considerando a influência de Hegel e Marx no 
pensamento sanitário brasileiro, é prudente a análise de Ayres (2001) 
ao assinalar:

Há dois tópicos fundamentais onde encontramos 
esse sujeito de traços hegelianos em nossos discursos. 
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O primeiro é relativo à identidade dos destinatários 
de nossas práticas; ao ser autêntico, dotado de 
necessidades e valores próprios, origem e assinalação 
de sua situação particular. É desse sujeito que falamos 
quando nos comprometemos a conhecer ou atender 
às “reais necessidades de saúde da população”, surrado 
jargão de nosso campo. O segundo tópico é relativo à 
ação transformadora, o sujeito como o ser que produz 
a história, o responsável pelo seu próprio devir. É disso 
que falamos quando desejamos que aqueles a quem 
assistimos “tornem-se sujeitos de sua própria saúde”, 
outra surrada expressão, de que certamente cada um 
de nós já fez uso alguma vez (p. 65). [grifos no original]

Numa trilha semelhante, Lacaz (2001), ao discorrer sobre 
o sujeito na saúde coletiva em sua relação com o pós-modernismo, 
invoca um sujeito ativista (da praxis, portanto): 

E, é sobretudo desse ativismo que se está falando 
quando defende-se aqui uma perspectiva de caráter 
totalizante e universalista para se pensar o sujeito na 
e da saúde coletiva! Ativismo este que mais do que 
nunca cabe a esse sujeito empreender, para que a 
saúde como direito (coletivo) de cidadania deixe de 
ser apenas retórica e assuma, a partir da ação política, 
o caráter de uma utopia que precisa estar novamente 
inscrita nas bandeiras de luta do movimento social, 
particularmente em tempos nos quais é preconizado o 
estado mínimo como corolário das políticas neoliberais 
que procuram desregulamentar direitos sociais básicos 
[...] (Lacaz, 2001, p. 241). [grifos no original]

O percurso profícuo e prolífico para a constituição de um sujeito 
na saúde já não admite a produção de conhecimentos no campo da 
saúde coletiva sem tê-lo no centro do debate, das ações, das estruturas 
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e, por certo, das regras do jogo. Do sujeito em/da saúde extrai-se um 
espectro de compreensões, do sujeito cuidado ao sujeito cuidador, do 
sujeito de direitos ao sujeito da praxis, do sujeito individual ao sujeito 
coletivo, do sujeito controlado ao sujeito controlador. A compreensão 
de suas imbricações e ausências de limites dialógicos valoriza e 
dá concretude à ideia de intersubjetividade como credencial para 
repensar as práticas de saúde. 

Todavia, ao percorrermos o campo do Direito e Saúde 
carecemos de uma ideologia mais bem acabada de sujeito. A partir 
daí, pensamos na expressão de um sujeito sanitário na perspectiva 
do direito, capaz de preservar os seus significados já incorporados e, 
eventualmente, trazer novos aportes. É disso que vamos tratar a seguir.

O sujeito sanitário
Cunhar a expressão sujeito sanitário na perspectiva do direito 

intenciona demarcar uma compreensão de sujeito que transite na 
produção de conhecimentos tangíveis entre os campos do Direito e da 
Saúde. Neste texto consideramos superada a expressão Direito Sanitário 
como área capaz de dar conta das complexidades interconectadas das 
ciências do Direito e da Saúde (Vasconcellos e Oliveira, 2009). 
A intersecção entre essas ciências, hoje podemos dizer, conforma um 
campo de conhecimentos e agir político em construção - Direito e 
Saúde -, mais apta e permeável aos desafios colocados nas relações 
entre os sujeitos sociais e a saúde, que a visão restrita e eminentemente 
normativa do Direito Sanitário não comporta (idem). 

Por outro lado, o campo Direito e Saúde exibe uma tensão 
epistemológica ainda não suficiente para incluí-lo de forma sistemática 
nos conteúdos da formação de profissionais do direito e da saúde, 
na perspectiva interdisciplinar que exige. Mas há um movimento 
a caminho. Especialmente ocasionadas pelas sempre crescentes 
demandas no que se convencionou chamar, nem sempre propriamente, 
de judicialização da saúde, fato que entendemos como um complexo 
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movimento que demarca a busca por direitos e expressa um fato social 
que, na busca de cidadania, espera respostas do Poder Judiciário frente 
à complexidade de um sistema de saúde em construção que apresenta 
sérios problemas de gestão. 

Nesse contexto, é cada vez mais oportuno aprofundar os temas 
de intersecção e, sem temer a crítica dos jargões, refletir sobre o sujeito 
profundamente implicado nessas questões, seja como demandante, ou 
não demandante mas carente das mesmas razões das demandas, seja 
como ator institucional atendente ou não das demandas, seja como 
ator político formulador para o atendimento das demandas, ou seja, 
em última instância, o sujeito de direitos garantidos pela máxima 
constitucional “saúde é direito de todos e dever do Estado”. O que 
seria o sujeito frente a essas e demais questões que a nova ordem 
constitucional nos trouxe?

Ao trazermos à cena do campo Direito e Saúde a expressão 
sujeito sanitário, buscamos imprimir-lhe um significado simbólico 
que acompanhe a superação do Direito Sanitário e suas expressões 
decorrentes mais comuns - polícia sanitária, controle sanitário, 
vigilância sanitária -, que, sem desmerecê-las, agregue novos valores 
simbólicos, mais totalizantes e mais adequados aos novos desafios 
já postos, tais como - consciência sanitária, movimento sanitário, 
cidadania sanitária -. Nesse sentido, acompanhamos Giovanni 
Berlinguer que em sua obra Medicina e Política (1978) utiliza de forma 
generosa e perdulária a palavra sanitária, nas suas versões feminina e 
masculina, em complemento aos termos que ao longo de seu clássico 
texto vão dando corpo às suas ideias, por certo por enxergar nela o 
conteúdo simbólico revolucionário de uma outra saúde6. 

Assim, parece-nos que a adoção de uma ideologia de sujeito 
sanitário pode nos auxiliar a preservar valores consolidados, 

6 Berlinguer utiliza em seu livro, entre outras, as expressões: consciência sanitária; democracia sanitária; 
educação sanitária; proteção sanitária; atividade sanitária; técnica sanitária; demanda sanitária; ato 
sanitário (em contraposição a ato terapêutico); mercado sanitário; desequilíbrio sanitário; elite 
sanitária; programação sanitária; progresso sanitário. No mais das vezes, como uma identidade de 
contraposição ao modelo biomédico clássico, Berlinguer imprime uma “marca sanitária”, espécie de 
grife, a um dos principais textos de referência do Movimento Sanitário Brasileiro.
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consolidar valores mais recentes incorporados na Reforma Sanitária 
e, ainda, abrir-se para a ampliação gradual de novos valores que estão 
sendo produzidos na efervescência dos debates sobre direito e saúde, 
não necessariamente já identificados e analisados. Mas, o que será 
então esse novo sujeito sanitário a que aludimos?

Na busca realizada em nossa pesquisa são escassas as utilizações 
da expressão sujeito sanitário. Na Literatura Científico-Técnica da 
Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), entre 20 resultados apresentados 
em todas as fontes e índices, encontramo-la uma única vez em wong 
Un (2002), sem alusão a um possível significado da expressão. 

Ampliando a busca para sujeito e saúde, na mesma base 
bibliográfica, encontramos 1036 resultados em todas as fontes e 
índices. Considerando que nosso interesse era trabalhar o conceito 
de um sujeito sanitário, ainda que aproximado, utilizamos os diversos 
filtros temáticos vinculados a essa abordagem conceitual, que foi 
encontrada somente no tema educação em saúde da base. Desse modo, 
encontramos a própria expressão sujeito sanitário em Ferreira (2006) 
e em Sales (2008), ambas reportando-se a França et al (2004:1335), 
onde se lê: “Significa afirmar que o papel do cidadão, longe de ser mero 
cumpridor de ações ditadas por técnicos e autoridades públicas, é também 
o de um ‘sujeito sanitário’, crítico e co-responsável pelo processo coletivo 
de construção da saúde”. Esta citação, por seu turno, utiliza a expressão 
sujeito sanitário entre aspas por se reportar a Carvalho (1996). Neste, 
contudo, observamos uma única alusão à expressão, assinalada como 
se segue: “Técnica e politicamente, fica cada vez mais difícil imaginar, 
nas sociedades pluralistas e laicas contemporâneas, mesmo aquelas 
submetidas a baixos padrões econômicos e sociais, uma saúde pública 
que não pressuponha os indivíduos como sujeitos sanitários e, assim, 
sujeitos éticos” (Carvalho, 1996:116). 

Como se vê, nas bases de dados correntes da saúde pública 
é praticamente inexistente a utilização do termo sujeito sanitário 
com um conteúdo mais denso sobre as diversas variáveis que o 
coloque como sujeito “crítico e co-responsável pelo processo coletivo de 
construção da saúde” (op. cit.). 
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Por outro lado, as inquietudes em relação a um sujeito que 
incorpore uma cidadania sanitária já não passam desapercebidas na 
construção desse debate em que se localiza o campo Direito e Saúde, 
conforme assinalam Teles e Oliveira (2009:275-276). 

Começa então a ser desenhado o que poderíamos 
chamar de primeiros ensaios para a construção de 
uma cidadania sanitária. É na conjunção das Ciências 
Jurídicas e Ciências da Saúde que se expressa um novo 
campo do conhecimento – Direito e Saúde –, produto 
da interseção dessas duas ciências. O desenvolvimento 
das atividades no âmbito da Saúde e do Direito busca 
um comprometimento ético e de exercício de um saber 
comprometido com concepções de direito social, no 
bojo da Saúde Pública. Importa, não mais e tão somente, 
a aquisição e consolidação de direitos individuais, mas 
sim, a construção e fixação de uma concepção de saúde 
engendrada a partir dos direitos humanos.

 
Recorrendo a algumas das discussões dos tópicos anteriores 

deste texto, moldamos um conceito de sujeito sanitário na perspectiva 
do direito sistematizando algumas vertentes quanto ao seu conteúdo 
significativo, alguns atributos e aos possíveis espaços instituintes para 
a sua consolidação.  

Uma vertente filosófica de origem, com duas premissas, começa 
a moldar o conceito de sujeito sanitário. Uma primeira premissa - a de 
um sujeito de direitos, consoante o seu enunciado clássico -, presume-o 
enquanto titular de direitos e deveres e vinculado a relações jurídicas, 
reconhece-o como cidadão civil no Estado democrático de direito e 
como capaz de exercer sua titularidade e seu papel nessas relações, no 
tocante às questões de saúde de interesse do Estado e da Sociedade, 
quaisquer que sejam essas questões. E uma outra premissa, a de que 
esse sujeito de direitos possa exercer livremente o seu papel de sujeito 
da praxis, quaisquer que sejam as questões de saúde envolvidas, no 
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sentido das atividades produtivas, com o direito de revolucioná-las 
ou participar de sua transformação e, enfim, como sujeito inserido no 
processo de produção de conhecimentos para essa transformação. O 
espaço instituinte privilegiado dessa vertente é o espaço do trabalho, o 
próprio Direito do Trabalho, as instituições que lidam com as relações 
de trabalho e, principalmente, os sindicatos e organizações ligadas às 
relações de trabalho.

Uma outra vertente ontológica da singularidade, parte da 
premissa de que o direito à saúde pressupõe o direito à subjetividade 
humana no exercício de um ser/saber/fazer/saber/ser, capaz de agregar 
os desejos individuais de mudança aos desejos coletivos de mudança em 
matéria de saúde, quaisquer que sejam essas questões. Nessa vertente, 
onde se estabelecem as conexões intersubjetivas, o espaço instituinte é 
a ágora dialógica do Direito e Saúde. São os espaços a serem criados 
para o diálogo de sujeitos, em que a academia, os serviços de saúde, 
especialmente na atenção primária, e os fóruns institucionais do 
poder público - legislativo, judiciário, executivo - são especialmente 
privilegiados para essa inauguração. O campo em construção do Direito 
e Saúde, no âmbito acadêmico, é um elemento deflagrador dessa ágora e 
algumas iniciativas já vêm sendo tomadas nesse sentido.

Uma vertente institucional consolidada encontramos no 
controle social do Sistema único de Saúde - SUS -. Embora o 
controle social exerça um papel de sujeito em/da saúde, não o faz 
enquanto sujeito sanitário na perspectiva do direito. A fiscalização e 
o controle social da norma estatuída carece de uma formação crítica 
dos conselheiros de saúde em matéria das relações Direito e Saúde. 
Além disso, o perfil representante nem sempre é representativo, outra 
matéria para a constituição de sujeitos sanitários. Falta ao controle 
social do SUS uma maior intimidade com a norma instituída, e 
mesmo ainda não instituída, do ponto de vista de seus significados, 
abrangência, fluxos e legalidade. O espaço instituinte dessa vertente 
é a própria instância de controle social, passando por uma revisão 
de sua estrutura, de sua representatividade, de sua formação, de uma 
educação continuada e de uma relação mais efetiva com a sociedade. 
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Outra vertente, já instituída, é composta das demandas 
da “judicialização da saúde”. Sujeitos de direitos buscam 
individualmente seus direitos, de modo a satisfazer suas justas, salvo 
exceções, necessidades. Nessa vertente, em que o espaço instituinte 
é composto pelo serviço de saúde demandado e a instância do poder 
judiciário demandada, o sujeito sanitário é elemento mediador 
(conforme a Carta de Ottawa), portador de um conhecimento 
específico que, vinculado preferencialmente a instâncias decisórias, 
seja capaz de contribuir para desjudicializar a saúde, na medida 
de uma reconstrução permanente do sistema de saúde e sua 
estruturação harmonizada não só com a ordem constitucional mas 
com as necessidades reais de todos os brasileiros.

Consideramos, ainda, uma vertente educativo-cultural para a 
constituição do sujeito sanitário. Relações direito-saúde permeiam as 
relações sociais em suas múltiplas nuances. Inexiste uma cultura dessas 
relações, seja no espaço do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do 
aparelho de Estado da saúde, nas organizações da sociedade. Questões 
emergentes da modernidade que envolvem conflitos e dilemas das 
relações direito-saúde são cada vez mais presentes e cada vez mais 
serão, exigindo dos inúmeros atores sociais e institucionais envolvidos 
subsídios mais consistentes para a produção de conhecimentos e o 
agir político. Temas como os da bioética, da violência, do ambiente, 
do trabalho, da organização e prestação de serviços em saúde, entre 
tantos, ainda não são enfrentados na formação de profissionais dos 
campos da saúde e do direito. 

Finalmente, ao constructo ideológico de sujeito sanitário 
acrescentamos a pergunta que Boaventura de Souza Santos faz em seu 
texto Poderá o direito ser emancipatório? Algumas premissas extraímos 
de seu texto para responder à instigante questão. Uma delas, a de que 
“isso implica o radical ‘des-pensar’ do direito – quer dizer, o reinventar do 
direito por forma a adequar-se às reivindicações normativas dos grupos 
sociais subalternos e dos seus movimentos, bem como das organizações 
que lutam por alternativas à globalização neoliberal” (Santos, 2003, p. 
12). Outra premissa é aquela que, a nosso ver, relaciona-se diretamente 
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ao agir político de um sujeito da praxis/sujeito de direitos, em matéria 
de saúde: “Uma política de direito e direitos forte é aquela que não fica 
dependente apenas do direito ou dos direitos” (idem, p. 37). E, por fim, 
uma vinculação mais orgânica, mais visceral, mais profunda, enfim, de 
um sujeito sanitário enquanto sujeito da praxis/sujeito de direitos com 
a questão do trabalho e com o resgate de sua centralidade nas relações 
sociais do mundo contemporâneo. Santos (2003) observa a mobilização 
contra a exploração no trabalho com a visão de uma “ampliação 
simbólica da violação dos direitos dos trabalhadores, transformando cada 
questão jurídica numa questão moral: a questão – moral e injusta – da 
negação da dignidade humana” (idem, p. 56).    

Conclusão
O atual modelo de saúde brasileiro, reflexo de um movimento 

calcado numa praxis contra-hegemônica e, podemos dizer, 
revolucionária, é herdeiro de uma conjuntura política internacional 
em que (ainda) vigorava o embate ideológico entre o sujeito de 
direitos, símbolo do Estado liberal-burguês da modernidade, e o 
sujeito da praxis, símbolo da resistência a esse mesmo Estado. O ano 
de 1988, em que se consigna a Constituição Federal do Brasil, precede 
o ano do ato simbólico – a queda do Muro de Berlim – que ‘põe fim’ à 
Guerra Fria e consolida o avanço de uma globalização econômica sem 
precedentes, assentada no mercado e nos valores liberais burgueses, 
cuidadosamente preparada desde a fundação do Estado moderno.

Nesse contexto, o Sistema único de Saúde com sua 
generosidade doutrinária e sua arquitetura organizacional invejável 
criou um paradoxo ao exigir, já a partir do ano 1990, ano em que 
foram promulgadas as duas Leis Orgânicas que o criam, a sua própria 
construção num cenário global de desconstrução de direitos sociais, 
de rearranjos econômicos para a consolidação do mercado e de uma 
profunda reestruturação produtiva justamente no âmago da fonte 
criadora e recriadora dos sujeitos da praxis.



42 Orgs. Maria Helena Barros de Oliveira, Luiz Carlos Fadel de Vasconcellos, et al.  |

Nesse sentido, pensar um sujeito sanitário na perspectiva do 
direito é tentar estabelecer parâmetros de resistência, tendo o SUS 
como trincheira e, na perspectiva emancipatória do direito, utilizar 
a sua legalidade hoje bem consolidada como uma trilha para uma 
legitimidade, esta ainda não consolidada, longe de ser. Significa criar 
novas criaturas de um campo em construção (Direito e Saúde), cuja 
capacidade potencial interdisciplinar não foi sequer experimentada.

Construir sujeitos sanitários é viabilizar sujeitos de direitos 
para o livre exercício de uma praxis, independente das questões de 
saúde envolvidas. É, também, estabelecer espaços de participação da 
comunidade para além dos conselhos de saúde, que sejam capazes 
de produzir novos conhecimentos das relações direito-saúde criando 
novos caminhos de participação e luta.

Sujeito sanitário na perspectiva do direito será, enfim, o 
sujeito que, usufruindo das prerrogativas de uma cidadania plena, 
tenha acesso aos conhecimentos desse campo, possa produzir novos 
conhecimentos, e deles extraia os movimentos necessários para um 
agir político transformador da realidade sanitária.  

 

Referências

ABRAHãO, Ana Lucia; MARTINS, Carla Macedo; GEISLER, Adriana. O sujeito 
na literatura acadêmica sobre gestão em saúde: notas para a questão da autonomia. 
Ciência & Saúde Coletiva, 13(1):247-257, 2008. 

ADORNO, Theodor w. Sobre Sujeito e Objeto. In Palavras e Sinais, Petrópolis, 
Vozes, 1995, p. 181-201. Disponível em <http://adorno.planetaclix.pt/tadorno2.
htm> Captado em 20/03/2011  

AyRES, José Ricardo de Carvalho Mesquita. Sujeito, intersubjetividade e práticas 
de saúde. Ciência & Saúde Coletiva, 6(1):63-72, 2001

BVS. Biblioteca Virtual em Saúde - Literatura Científico-Técnica. Disponível em 
<http://www.bireme.br> Captado em 21/03/2011. 



43|  Direito e Saúde: Cidadania e Ética na Construção de Sujeitos Sanitários

CARVALHO, Antonio Ivo. Da saúde pública às políticas saudáveis - saúde e 
cidadania na pós-modernidade. Ciência & Saúde Coletiva. 1996; 1 (1):104-21.

CAVICHIOLI, Rafael de Sampaio. Crítica do sujeito de direito: da filosofia 
humanista à dogmática contemporânea. 2006. 258 p. Dissertação (Mestrado em 
Direito) – Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do 
Paraná, Curitiba.

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário Aurélio da Língua 
Portuguesa. CD-ROM. Editora Nova Fronteira, Rio de Janeiro, 1997.

FERREIRA, Fabiana Silva. Educação em Saúde no Controle da Dengue no Brasil, 
1988 a 2004: Reflexões sobre a produção científica [Dissertação] – Fundação 
Oswaldo Cruz, Escola Nacional de Saúde Pública, Departamento de Endemias 
Samuel Pessoa, 2006.

FRANçA, Elisabeth; ABREU, Daisy; SIQUEIRA, Márcia. Epidemias de dengue e 
divulgação de informações pela imprensa. Cadernos de Saúde Pública, 20 (5): 1334-
1341, set-out, 2004.

LACAz, Francisco Antônio de Castro. O sujeito n(d)a saúde coletiva e pós-
modernismo. Ciência & Saúde Coletiva, 6(1):233-242, 2001.

LEONARDO, Rodrigo Xavier. Sujeito de direito e capacidade: contribuição 
para uma revisão da teoria geral do direito civil à luz do pensamento de 
Marcos Bernardes de Mello. In DIDIER, Fredie; EHRHARDT J, Marcos (Org.). 
Revisitando a teoria do fato jurídico - Estudos em homenagem a Marcos Bernardes 
de Mello. São Paulo: Saraiva, 2010.

MINAyO, Maria Cecília de Souza. Estrutura e sujeito, determinismo e 
protagonismo histórico: uma reflexão sobre a práxis da saúde coletiva. Ciência & 
Saúde Coletiva, 6(1):7-19, 2001.

NOëL, Christine. Le droit du travail comme révélateur du conflit des normes 
juridiques et des valeurs. Horizons philosophiques, vol. 12, n° 2, 2002, p. 75-
85. Disponível em <http://www.erudit.org/revue/hphi/2002/v12/n2/801209ar.
html?vue=resume> Captado em 06/03/2011



44 Orgs. Maria Helena Barros de Oliveira, Luiz Carlos Fadel de Vasconcellos, et al.  |

PACHECO, Cristiane de Almeida; SADALA, Gloria Schweb. A questão do sujeito 
e as práticas das Ciências da Saúde. Barbarói. Santa Cruz do Sul, n. 30, jan./jul. 
2009.

ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do contrato social. Edição eletrônica: Ed Ridendo 
Castigat Mores (www.jahr.org), 2002.

SALES, Fátima Maria de Sousa. Ações de educação em saúde para prevenção 
e controle da dengue: um estudo em Icaraí, Caucaia, Ceará. Ciência & Saúde 
Coletiva, 13(1):175-184, 2008.

SANTOS, Boaventura de Souza. Poderá o direito ser emancipatório? Coimbra/
Portugal: Revista Crítica de Ciências Sociais, 65, maio 2003, 3-76.

TELES, Nair; OLIVEIRA, Maria Helena Barros. Direitos Humanos na Construção 
de uma Cidadania Sanitária. In Oliveira, MHB; Vasconcellos, LCF (org). Direito e 
Saúde: um campo em construção. Rio de Janeiro: Ediouro, 2009.

VÁzQUEz, Adolfo Sánchez. Filosofia da Praxis. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1968.

wONG UN, Julio Alberto. Visões de comunidade na saúde: comunalidade, 
interexistência e experiência poética / Julio Alberto wong Un. – 2002. 13 + 153 p. 
Tese (Doutorado) – Fundação Oswaldo Cruz, Escola Nacional de Saúde Pública – 
Departamento de Endemias. 



capítulo 2

eStaDO e DIReItOS hUManOS nO BRaSIl: 
ReSPOStaS PúBlICaS à exIgIBIlIDaDe DO DIReItO 

hUManO à SaúDe

Josineide Francisco Sampaio
Maria de Fátima Machado de Albuquerque

Luiz Carlos Fadel de Vasconcellos

Introdução
As atrocidades vividas no decorrer da Segunda Guerra 

Mundial impuseram à comunidade internacional o resgate da 
noção de direitos humanos em função do reconhecimento de 
que as relações entre as nações deveriam ser baseadas no respeito 
aos princípios de igualdade de direitos e da autodeterminação 
dos povos. Tal fato exigiu medidas para o fortalecimento da paz 
universal, a exemplo da cooperação internacional para resolver os 
problemas de caráter econômico, social, cultural ou humanitário, 
promovendo o respeito aos direitos humanos e às liberdades 
fundamentais indistintamente para todos (TRINDADE, 2002). 
Esses princípios estão expressos na Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, adotada pela Assembleia Geral das Nações 
Unidas, em 10 de dezembro de 1948.

Entre os direitos fundamentais do ser humano proclamados na 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, encontra-se o direito à 
saúde, em seu Art. 25, § 1, que diz que
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Toda a pessoa tem direito a um nível de vida 
suficiente para lhe assegurar e à sua família a saúde 
e o bem-estar, principalmente quanto à alimentação, 
ao vestuário, ao alojamento, à assistência médica e 
ainda quanto aos serviços sociais necessários, e tem 
direito à segurança no desemprego, na doença, na 
invalidez, na viuvez, na velhice ou noutros casos de 
perda de meios de subsistência por circunstâncias 
independentes da sua vontade.

Essa Declaração passou a ser o ideal comum a ser atingido por 
todos os povos e nações, devendo ser reconhecida e aplicada de forma 
efetiva entre as populações tanto dos Estados-Membros, como entre 
as nações dos territórios sob sua jurisdição, através da promoção de 
medidas progressivas de ordem nacional e internacional. 

Os direitos humanos, em função de sua legitimidade, são 
frequentemente invocados, de diferentes formas, para justificar 
políticas econômicas, sociais e culturais, pois são consagrados como 
obrigações dos Estados-Membros da ONU. A legitimidade desses 
direitos tem sido fortalecida pelo reconhecimento do importante 
papel desempenhado na formação de políticas públicas, programas 
e práticas que visam melhorar o bem-estar individual e social. Nesse 
sentido, é fundamental a relação entre indivíduo ou grupo que é 
titular de direitos e o Estado, pois é na compreensão dessa relação que 
se define a natureza e o âmbito das obrigações do Estado, inclusive no 
tocante às ações dos agentes privados (TARANTOLA et al., 2008).

No Brasil, por exemplo, o direito de todos à saúde como dever 
do Estado é declarado na Constituição Federal de 1988, constituindo-
se em direito humano fundamental que deve ser assegurado a todo 
cidadão. Portanto, o Estado tem o dever de, por meio de políticas 
econômicas e sociais, garantir a saúde para todos. O cidadão, por sua 
vez, passa a ter o direito subjetivo de exigir do Estado que esta lhe seja 
garantida, considerando todas as variáveis que compõem o significado 
da saúde consignada na lei. 
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O acesso universal e igualitário às ações e serviços, o atendimento 
integral, o bem estar físico, mental, social e ambiental, a atenção com 
equidade, a hierarquização da assistência e o direito à participação no 
sistema de saúde passam a conjugar ações direcionadas para que a 
saúde se materialize como direito, a despeito da extrema dificuldade 
de implementação de políticas públicas num país sem tradição de 
cidadania efetiva (PINHEIRO, 2004; MATTOS JúNIOR, 2009).

Além de o Brasil reconhecer o direito à saúde como fundamental 
e o inscrever no Art. 6º da CF/88 como um direito social, também 
assinou, em 1992, o Pacto Internacional de Direitos Econômicos 
Sociais e Culturais (PIDESC), que reafirma em seu Art.12 que “Os 
Estados Partes no presente Pacto reconhecem o direito de todas as 
pessoas de gozar do melhor estado de saúde física e mental possível 
de atingir”. 

O Estado brasileiro, ao conceber o direito à saúde como um 
direito humano, obriga-se a assegurar, progressivamente, a realização 
desse direito através de ações que respeitem, protejam, facilitem e 
possam prover os direitos econômicos, sociais e culturais para toda a 
população, especialmente para os indivíduos, grupos e camadas sociais 
marginalizadas, os quais são mais afetados pela pobreza e violação de 
seus direitos (ALBUQUERQUE, 2009).

Os indicadores sobre o perfil da população brasileira 
denunciam, através das taxas de desemprego, níveis de pobreza, 
violência, criminalidade, entre outros, que a desigualdade e exclusão 
sociais estão sendo mantidas no país. Isso demonstra que as ações 
desenvolvidas pelas políticas públicas não têm sido eficientes nem 
suficientes para alterar a situação e a condição de vida da população.  
Esses índices também demonstram que o Estado tem falhado na sua 
obrigação de prover os direitos e, por isso, na perspectiva do direito, 
pode-se dizer que o próprio Estado tem violado os direitos humanos, 
sejam os civis, os políticos, os econômicos, os sociais e os culturais, 
principalmente das populações empobrecidas e marginalizadas em seu 
exercício de cidadania pela restrição de acesso aos bens, aos serviços e 
políticas públicas adequadas (ALBUQUERQUE; BURITy, 2008).
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A desigualdade e a exclusão sociais também se expressam 
nas precárias condições de saúde e nos processos de adoecimento 
das pessoas, bem como nas dificuldades e diferenças no acesso e no 
consumo dos serviços de saúde pela população. 

O presente capítulo parte da premissa de que o dever do Estado 
em prover a saúde em todos os seus significados garantidos legalmente 
é exigível pela cidadania universalizada no âmbito do direito à saúde. 
Partindo do tema central – a exigibilidade de direitos – especialmente 
do direito humano à saúde, as questões que nortearam a presente 
discussão foram o conceito de exigibilidade, seus instrumentos e os 
caminhos utilizados para sua efetivação no Brasil. Apesar de já haver 
na atualidade uma vasta literatura acadêmica e processual sobre a 
chamada judicialização da saúde, cuja demanda concretizada exibe 
uma face tangível da exigibilidade, é ainda escasso o debate sobre os 
mecanismos instituintes e instituídos da exigibilidade de direitos. Para 
subsidiar a elaboração desse trabalho, foi realizado um levantamento 
bibliográfico nas principais bases de dados eletrônicas nacionais e 
internacionais, livros, periódicos, jornais e sites especializados sobre 
saúde e direitos humanos. O objetivo foi abordar a questão da saúde 
sob a perspectiva dos direitos humanos, identificar os caminhos 
trilhados na luta pela garantia e efetivação dos direitos sociais e o papel 
dos instrumentos de exigibilidade para realização do direito humano 
à saúde no Brasil. 

Direito Humano à Saúde
Historicamente, há uma inter-relação entre saúde e direitos 

humanos, visto que o direito de todos ao gozo do mais alto nível 
possível de saúde física e mental é mencionado em muitos documentos 
internacionais e regionais de direitos humanos e da saúde. Entretanto, 
o direito à saúde só se consolida no Art.12 do PIDESC de 1976, 
que vinculou definitivamente o direito à saúde ao direito à vida e o 
caracterizou como um direito humano nos seguintes termos:
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1. Os Estados Partes no presente Pacto reconhecem o direito 
de todas as pessoas de gozar do melhor estado de saúde 
física e mental possível de atingir.

2. As medidas que os Estados Partes no presente Pacto 
tomarem para garantir o pleno exercício deste direito 
deverão compreender as medidas necessárias para 
assegurar:
a) A diminuição da mortinatalidade e da mortalidade 

infantil, bem como o são desenvolvimento da criança;
b) O melhoramento de todos os aspectos de higiene do 

meio ambiente e da higiene industrial;
c) A profilaxia, o tratamento e o controle das doenças 

epidêmicas, endêmicas, profissionais e outras;
d) A criação de condições próprias a assegurar a todas as 

pessoas serviços médicos e ajuda médica em caso de 
doença.

Desde a constituição da Organização Mundial de Saúde 
(OMS), em1946, que a saúde é reafirmada como um direito 
fundamental de todo ser humano. Entretanto, só em 1988, essa 
Organização iniciou a tomada de decisões mais efetivas voltadas 
para o direito humano à saúde, com a proteção dos direitos das 
pessoas portadoras do HIV/Aids. 

Em 2000, o Comitê sobre Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturais discutiu questões substantivas sobre a aplicação do PIDESC 
pelos Estados Membros, entre as quais, o direito ao mais alto nível de 
saúde possível. Em seu Comentário Nº 14, além de reafirmá-lo, ressalta 
a sua importância “para o exercício de outros direitos humanos”. 

Segundo Tarantola et al. (2008), no contexto do direito à saúde, 
a obrigação do governo não se restringe a evitar que o direito individual 
à saúde seja violado, mas garantir políticas e prestação de serviços de 
saúde a todos os grupos populacionais com base na igualdade, na 
liberdade e na não discriminação, com especial atenção aos grupos 
vulneráveis e marginalizados. Essa obrigação de proteger significa 



50 Orgs. Maria Helena Barros de Oliveira, Luiz Carlos Fadel de Vasconcellos, et al.  |

que os governos devem regular adequadamente os agentes públicos 
não estatais como a indústria de cuidados em saúde, para que não 
possam alterar significativamente o estilo de vida, trabalho e a saúde 
dos indivíduos e comunidades, como é o caso de empresas produtoras 
de energia, de produtos agrícolas, de indústrias alimentícias e a mídia, 
pois esses atores possuem a capacidade de promover e proteger ou 
negligenciar e violar tanto o direito à saúde como outros direitos no 
desempenho de suas funções. Finalmente, a obrigação de satisfazer 
o direito à saúde inclui dar atenção devida à saúde e às políticas 
relacionadas que asseguram a promoção e a proteção dos direitos 
humanos com foco imediato nos grupos vulneráveis e marginalizados. 

No Brasil o direito à saúde é declarado na Constituição Federal 
de 1988 como um direito fundamental que deve ser assegurado a todo 
cidadão. Isso dá a ele o direito subjetivo de exigir do Estado que lhe seja 
garantido, em acesso universal e igualitário, o atendimento integral à 
sua saúde. Além disso, tornou-se, em 1992, um Estado Membro do 
PIDESC, reafirmando seu dever de respeitar, proteger e realizar os 
direitos humanos.

A política do Estado brasileiro para a saúde – Sistema único 
de Saúde (SUS) – foi instituída pelas Leis Federais Nos 8.080 e 8.142, 
ambas de 1990. Essa política tem como princípios a universalidade, 
integralidade, equidade, controle social e, entre outros, a hierarquização 
da assistência, com o objetivo de conjugar ações direcionadas para que 
a prevenção, a reabilitação e a promoção da saúde se materializassem 
como direito positivado. 

A passagem da letra da lei para a materialidade no mundo dos 
fatos é determinada pela organização das ações e serviços que atendem 
(ou deveriam atender) às demandas objetivas da população em 
matéria de atenção à sua saúde. Assim, as determinações objetivadas 
da atenção à saúde são acompanhadas no mesmo corpo das legislações 
citadas, especialmente na Lei 8.080/1990, por princípios garantidores 
de necessidades subjetivas da cidadania, como é o caso, por exemplo, 
do direito à informação e à preservação da autonomia. 
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Observa-se, então, que a positivação do direito no Brasil 
constitui-se em um grande desafio, uma vez que sua realidade é 
atravessada por iniquidades que precisam ser enfrentadas com ações 
que proponham reverter quadros de exclusão e de violação de direitos 
humanos fundamentais, não só na perspectiva da promoção da 
equidade para distintos grupos sociais, como pela garantia de direitos 
objetivos e subjetivos da cidadania.

Apesar disso, a efetivação do direito à saúde no Brasil tem 
avançado bastante em sua trajetória sócio-histórica, graças à luta 
empreendida, inicialmente, pelo próprio Movimento Sanitário, que 
desencadeou o processo da Reforma Sanitária, com todo o legado 
atual que ora discutimos. Chegar até aqui é a prova cabal de que é 
possível aglutinar intelectuais, profissionais de saúde, sindicalistas, 
movimentos sociais e outros setores organizados da sociedade que, 
desde a década de 1970, lutaram pela redemocratização do país e 
tiveram vários êxitos na mudança do modelo de saúde. De lá até hoje, 
outros movimentos por direitos humanos empreenderam distintas 
lutas que vêm agregando novos direitos no campo da saúde, inclusive 
aportando estratégias de mobilização e argumentação, no tocante 
à exigibilidade de direitos que criam novas frentes de luta num 
movimento contínuo de renovação e afirmação da cidadania. 

A partir de um estudo de Baptista et al. (2009), podemos 
identificar algumas conquistas que merecem ser destacadas:

•		 O reconhecimento, na Constituição Federal, da saúde como 
direito social de cidadania e dever do Estado, que definiu 
diretrizes voltadas para o restabelecimento do processo 
democrático no âmbito político e institucional;

•		 Promulgação da Lei Orgânica da Saúde, em 1990, que 
instituiu as bases institucionais do SUS como política 
nacional para efetivação do direito à saúde, que reafirmou 
as diretrizes de universalidade e integralidade e definiu 
as responsabilidades do poder executivo nas três esferas 
de governo;



52 Orgs. Maria Helena Barros de Oliveira, Luiz Carlos Fadel de Vasconcellos, et al.  |

•		 Avanço nas leis de controle sanitário e de produção de 
ambientes saudáveis, como iodação do sal, controle de 
asbesto/amianto, uso e propaganda de fumígeros, sistema 
de vigilância sanitária; 

•		 Leis de regulamentação de áreas estratégicas da atenção à 
saúde, como controle de infecção hospitalar, remoção de 
órgãos, tecidos e partes do corpo humano; 

•		 Leis que atendem a demandas de áreas específicas da 
atenção, como planejamento familiar, subsistema indígena, 
modelo de atenção psiquiátrica e garantia de medicamentos 
para AIDS;

•		 Lei de regulamentação dos planos de saúde, de criação da 
Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS) e a de 
medicamentos genéricos;

•		 A ampliação da atuação do Poder Judiciário e do 
Ministério Público na efetivação dos direitos sociais, 
entre eles o da saúde, por serem juridicamente protegidos 
e exigíveis ao Estado. 

Apesar dessas conquistas, que são oriundas da legitimidade, 
garantidas por lei, da saúde como um direito, há muito que ser feito, 
especialmente se considerarmos que o modelo de desenvolvimento 
adotado no país ainda acompanha o atendimento dos interesses 
econômicos, em detrimento das necessidades humanas e sociais. 
Assim, percebe-se que a desigualdade e a exclusão sociais se expressam 
nas precárias condições de saúde e nos processos de adoecimento 
das pessoas, bem como nas dificuldades e diferenças no acesso e no 
consumo dos serviços de saúde pela população.

O reconhecimento da sinergia existente entre saúde pública e 
direitos humanos é fundamental para enfrentar o desafio de garantir 
a efetivação do direito à saúde, pois a promoção e a proteção à saúde 
requerem esforços concretos para promover e proteger os direitos 
humanos, do mesmo modo que o maior cumprimento desses direitos 
demanda especial atenção à saúde e aos determinantes sociais aí 
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implicados. Essa relação ilustra a complementaridade entre as metas 
em saúde pública e as normas de direitos humanos na condução das 
políticas e programas de saúde mais eficazes, além de reorientar as 
políticas públicas de saúde, atualmente fragmentadas e baseadas na 
lógica burocrática e profissional (OLIVEIRA, 2006).

Isso requer que o Estado, por meio de políticas públicas (sociais 
e econômicas) assegure os direitos fundamentais à dignidade humana, 
que consiste em garantir a proteção pública dos indivíduos através da 
garantia da igualdade de oportunidades e da promoção das diversas 
condições para que todas as pessoas realizem completamente seu 
potencial de saúde, garantindo a exigibilidade de seus direitos através 
de parâmetros, metas, ações desenvolvidas, monitoradas e avaliadas 
em seus resultados.

Exigibilidade de Direitos
O processo de realização dos direitos humanos acontece numa 

rede dinâmica de ações desenvolvidas por e entre os atores desse 
cenário, isto é, o Estado, com suas obrigações de garantir o respeito, a 
proteção, a promoção e o provimento dos direitos a todos os indivíduos 
habitantes de seu território, os titulares de direitos, com sua força de 
exigir e cobrar a realização de seus direitos e os demais atores sociais, 
com suas corresponsabilidades na realização destes direitos.

A palavra exigibilidade, que significa aquilo que pode ser 
exigido, tem um caráter impositivo de reivindicação. No Brasil, em 
matéria de saúde, aquilo que pode ser exigido, por estar garantido 
constitucionalmente, deve ser exigido, acompanhando esse caráter 
impositivo. Exigir, desse modo, significa reclamar, requerer, ou mesmo 
ordenar, em função do direito legítimo. 

Ainda na perspectiva do direito, exigir é uma ação/processo 
resultante da conscientização do titular de direito da efetiva existência 
de seu(s) direito(s) e da certeza do direito de sua cobrança. Enquanto 
prerrogativa da cidadania, “é a possibilidade de exigir o respeito, a 
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proteção, a promoção e o provimento de direitos, perante os órgãos 
públicos competentes (administrativos, políticos ou jurisdicionais) 
para prevenir as violações a esses direitos ou repará-las” (VALENTE 
et al., 2007ª p. 5).

O processo de exigibilidade só existe se o direito estiver 
sendo violado e/ou negado. Piovesan et al. (2009, p. 94) alertam que 
“há que se propagar a ideia de que os direitos sociais, econômicos e 
culturais são autênticos e verdadeiros direitos fundamentais e, por 
isso, devem ser reivindicados como direitos e não como caridade ou 
generosidade.” Portanto, qualquer sociedade que busque se construir 
numa perspectiva ética e socialmente justa deve se comprometer com 
uma agenda de inclusão voltada para um modelo de desenvolvimento 
sustentável que combata todas as formas de discriminação e avance na 
promoção da igualdade.

É no avanço da construção desse novo paradigma que o 
processo de exigibilidade ganha força. Nesse sentido, Bucci (2001, p. 
9) diz que, mesmo sendo a fruição dos direitos humanos uma questão 
complexa, é preciso haver uma mudança nos contextos das políticas 
públicas, pois

não basta uma Constituição bem escrita para que ela 
seja cumprida e obedecida – há possibilidade de se 
travar pelas vias do direito e com base na Constituição, 
uma batalha própria, capaz de melhorar as condições 
sociais, por meio da garantia do exercício de direitos 
individuais e de cidadania a todos, da forma mais 
abrangente possível. 

E, ainda, de acordo com Burity et al. (2010, p. 70), “a 
exigibilidade dos direitos humanos tem como base legal as 
Declarações e Tratados Internacionais de Direitos Humanos”, bem 
como “em normas previstas na Constituição Federal, em leis e em 
regras administrativas” 
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A exigibilidade de direitos é o mote que sustenta os processos 
judiciais na área da saúde (judicialização). Contudo, a judicialização é 
apenas um de seus instrumentos. Consideramos a exigibilidade como 
um processo político deflagrador de um novo comportamento entre 
o Estado e a sociedade civil, para dar conta dos direitos violados e/ou 
não atendidos, que se traduz em políticas públicas mais resolutivas e 
mais abrangentes. Embora essas políticas possam ser focalizadas em 
grupos, territórios e demandas específicas, seus resultados não são 
pontuais e individualizados como nos processos judiciais comuns. 

Os processos de exigibilidade tendem a gerar respostas 
antecipatórias do Estado, ao contrário de respostas que cumprem 
determinações judiciais individualizadas. Segundo Brígido (2011), 
reportando-se a números do Conselho Nacional de Justiça, existem 
hoje, no Brasil, 240.980 processos judiciais na área da saúde. Embora 
a grande maioria seja de acesso a medicamentos, existem demandas 
de inúmeras ordens. 

A cada ano, esse número vem crescendo e parece não haver 
perspectiva de mudança dessa tendência. Em 2009, o Ministério da 
Saúde foi citado em 3.200 ações judiciais com pedido de medicamentos 
não fornecidos pelo SUS e em 2010 foram 3.400 ações. Nos últimos nove 
anos, o gasto foi de R$ 346 milhões com essas ações (BRÍGIDO, 2011).

Embora a judicialização da saúde seja fundamente no processo 
da exigibilidade de direitos, a resposta se concentra no Poder Judiciário 
e se encerra no atendimento específico e pontual da demanda. Já o 
processo da exigibilidade de direitos, ou juridicização, embora tenha 
como um de seus recursos a esfera judiciária, foca sua ação na política 
pública mais duradoura, com a interveniência dos demais poderes do 
Estado de Direito.

Instrumentos de Exigibilidade
Na perspectiva do Direito, o Estado tem a obrigação de garantir 

o direito e também os mecanismos para que as pessoas possam exigi-lo. 
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Assim, é de se esperar que a proposição de metas a serem estabelecidas 
visando à correção de suas violações, possa ser item concreto de 
qualquer planejamento de política pública (ALBUQUERQUE, 2009). 
Nesse sentido, para o exercício da exigibilidade é necessário que o 
Estado crie e disponibilize, de maneira acessível, instrumentos e 
instituições (âmbito federal estadual e municipal), necessárias para 
que todos os seus habitantes possam reclamar seus direitos. Além 
disso, utilizando a perspectiva de responsabilidade social, pode-se 
citar também as iniciativas da sociedade civil como instrumento de 
pressão sobre o Estado no processo de cobrança da realização dos 
direitos humanos (BURITy et al., 2010).

Podemos considerar que as instituições participantes dos 
processos de exigibilidade são de duas ordens: organizações da 
sociedade civil, tais como movimentos instituídos, sindicatos, 
associações, ONGs etc. e organizações públicas, como o Ministério 
Público, os Conselhos de Direitos Humanos, a Defensoria Pública, 
os Conselhos Tutelares, os Conselhos de Saúde regidos pela Lei 
8.142/1990, entre outras. 

Com a perspectiva de garantir a efetivação dos direitos 
humanos, o Brasil ratificou o PIDESC em 1992. Esse pacto é o principal 
instrumento internacional de garantia dos direitos que intenta 
comprometer os Estados signatários na prestação de contas de como 
o processo de realização de direitos e correção de suas violações têm 
acontecido e avançado. Pode-se dizer, portanto, que é um importante 
instrumento de pressão e monitoramento, apesar de não ser dotado 
de força legal. 

Os termos do Artigo 12 e o Comentário Geral nº 3 (1990) 
do PIDESC mostram que, em sendo seu signatário, o Brasil obriga-
se a adotar publicamente no cenário internacional uma postura 
de portador de obrigações, isto é, de respeitar, proteger, promover 
e prover o direito à saúde de forma diligente e eficaz, sendo essa 
responsabilidade compartilhada por todos: toda pessoa, toda 
organização social, e de modo particular, o poder público. Assim, 
a responsabilidade da realização dos direitos humanos deve estar 
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estabelecida nos desenhos das políticas públicas e também nas 
possibilidades de garantia de mecanismos para exigência destes 
direitos via instituições e instrumentos. 

Segundo Valente et al. (2007), no contexto brasileiro, os 
instrumentos de exigibilidade podem ser utilizados em nível individual 
ou coletivo e podem ser variados, tais como administrativos, políticos, 
quase-judiciais e judiciais. Os autores referem que a exigibilidade 
administrativa é viabilizada junto aos organismos públicos responsáveis 
pela garantia, promoção e prevenção, correção ou reparação das 
ameaças ou violações de direito humano específico e mostram como 
exemplo o caso do Benefício da Prestação Continuada, cuja solicitação 
deve ser feita junto a um posto ou agência da Previdência Social.

Já a exigibilidade política pode ser requerida através dos 
organismos de gestão de programas e políticas públicas (Poder 
Executivo); junto aos organismos de gestão compartilhada 
responsáveis pela proposição e fiscalização de políticas e 
programas públicos (Conselhos de Políticas Públicas); junto aos 
Conselhos de Direitos Humanos; ou junto aos representantes 
do Poder Legislativo. Um dos exemplos citados é relativo a um 
movimento comunitário que se organiza e cobra à Secretaria 
Municipal de Saúde a criação de uma Unidade Básica de Saúde 
bem como a seleção de Agentes Comunitários.

A exigibilidade quase judicial é a possibilidade de utilização 
de instrumentos tais como o Termo de Ajustamento de Conduta e o 
Inquérito Civil, para a averiguação de violações de direitos humanos 
ou para fazer com que os agentes públicos possam se adequar às 
normas que preveem os direitos. Por exemplo, uma comunidade faz o 
levantamento de suas demandas relativas à moradia tais como, falta de 
luz elétrica local, falta de sistema de água potável, falta de saneamento 
e, através do Ministério Público, propõe um Termo de Ajustamento de 
Conduta ao município, para que este, em determinado prazo, execute 
a correção dessas violações. Por fim, a exigibilidade judicial acontece 
quando a cobrança do direito é feita junto ao Poder Judiciário através 
de ação civil pública, ações populares ou mesmo ações políticas.
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Um exemplo pioneiro de exigibilidade no Brasil diz respeito a 
uma Ação Civil Pública interposta pelo Ministério Público Estadual 
de Alagoas contra o município de Maceió, pelo não cumprimento de 
seu dever constitucional de proteger, respeitar e promover diversos 
direitos de crianças e adolescentes de comunidades residentes na 
Orla Lagunar. Essa ação torna-se especialmente importante pela 
sua abrangência, pois considerando a tese da indivisibilidade dos 
direitos, clama pela correção de várias violações e, dentre essas, o 
direito à Saúde.

O Estado e as respostas públicas às demandas para efetivação do 
direito humano à saúde

A análise de políticas sociais em um país marcado por 
contradições como o Brasil não nos parece tarefa fácil, visto que o país 
não atingiu o bem-estar social dos países centrais e possui enormes 
desigualdades, com fossos de miséria e exclusão social. Em nosso 
país, o governo tem como agenda prioritária e estratégica a fome, 
embora o tráfico de drogas e a violência nas grandes metrópoles se 
institucionalizem com a conivência do poder público (PIRES; DEMO, 
2006), evidenciando a insuficiente realização dos direitos sociais.

No que se refere à política de saúde, embora a consolidação 
do SUS seja uma realidade, o sistema enfrenta vários desafios, tais 
como a qualificação da gestão e do controle social, a melhoria e a 
qualificação da atenção básica como estratégia organizadora da rede 
de atendimento, através da regionalização e a hierarquização de ações 
e serviços de saúde. Todos esses desafios precisam ser alcançados para 
que sejam superparadas as dificuldades de acesso da população aos 
cuidados em saúde (SOUzA; COSTA, 2010).

Ao consideramos a legitimidade da saúde como direito 
fundamental, a partir de acordos internacionais, da CF/88, da 
legislação subsequente e das precárias condições socioeconômicas em 
que vive grande parte da população e dos desafios enfrentados para 
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implantação do SUS no Brasil, observou-se, no decorrer dos anos 1990 
e 2000, um progressivo crescimento do número de mandados judiciais 
com reivindicações relacionadas ao direito à saúde, em sua maioria 
individuais, para garantir o acesso das pessoas a medicamentos, 
procedimentos diagnósticos e terapêuticos (BAPTISTA et al., 2009).

Esse processo de encaminhamento das reivindicações nos 
tribunais contra os Poderes Públicos para a garantia de medicamentos 
e exames para o controle de doenças foi inaugurado no Brasil pelo 
movimento dos portadores do vírus HIV/Aids (Baptista et al, 2009), 
ressaltando-se o dever estatal de prestar assistência à saúde individual 
de forma integral, universal e gratuita sob a responsabilidade conjunta 
da União Federal, estados e municípios. Esse segmento, além de 
estabelecer uma relação entre a justiça e a efetividade do direito à 
saúde, contribuiu para o avanço das políticas de assistência às pessoas 
com HIV/Aids para motivar outros movimentos sociais e a população 
em geral a utilizar a reivindicação judicial como mecanismo de 
garantia de direitos para ampliar as políticas públicas e para a atuação 
do Ministério Público no âmbito da saúde (VENTURA et al., 2010). 

Nesse sentido, o processo de exigibilidade dos direitos 
sociais no Brasil, especialmente do direito à saúde, tem como foco a 
judicialização da saúde, que se traduz como garantia de acesso a bens e 
serviços por meio de ações judiciais, embora não se restrinja à questão 
jurídica e de gestão de serviços públicos, visto que o poder judiciário 
tem desempenhado um papel significativo no processo de resolução 
de conflitos políticos e sociais na implementação de políticas públicas 
e na efetivação de direitos (BORGES; UGÁ, 2009; ASENSI, 2010).

Esse processo de judicialização da saúde se consolidou, 
principalmente, com o aumento de ações judiciais individuais para 
a garantia do acesso a medicamentos. Esse fenômeno pode estar 
relacionado à tardia regulamentação da assistência farmacêutica, que 
se deu só após dez anos da criação do SUS, com a Política Nacional de 
Medicamentos e com a aprovação da Política Nacional de Assistência 
Farmacêutica, em 2004 (CHIEFFI; BARATA, 2009).
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Segundo Messeder et al. (2005), a partir de 1997, com a 
estruturação do Programa Nacional DST/AIDS, houve uma redução 
do número de processos judiciais, devido à distribuição gratuita dos 
medicamentos antirretrovirais. Também observa que há uma relação 
entre o aumento de pleitos judiciais por medicamentos e sua inclusão 
nas listas oficiais, o que leva à diminuição da incidência de mandados 
judiciais para esses medicamentos. 

Isso pode ser um indicativo de que as ações judiciais são 
movidas, pelo menos em parte, nas áreas em que a política e a 
administração pública apresentam maiores lacunas e deficiências. 
Do mesmo modo, indica-se que a atuação do poder judiciário pode 
ter efeito positivo na responsabilização do Estado, estimulando-o a 
incorporar, na rede pública, procedimentos terapêuticos que melhor 
atendam às necessidades de saúde da população e contribuam para 
realização dos seus direitos.

A partir da análise de Ventura et al. (2010) sobre os estudos 
que discutem a judicialização da saúde no Brasil, podemos destacar: 
a) os que dão ênfase aos seus efeitos negativos na governabilidade 
e na gestão das políticas de saúde e aqueles em que a judicialização 
privilegia grupos e indivíduos com maior poder de reivindicação; b) 
os que enfatizam as deficiências e insuficiências no sistema de saúde e 
no judiciário para atender as demandas de saúde devido à amplitude 
das obrigações do Estado; e, ainda, c) os que identificam questões 
que perpassam transversalmente as discussões, como a influência do 
setor farmacêutico para incorporação de seus produtos pelo Estado, 
a alocação de recursos públicos para pesquisa e assistência e o uso 
racional de novas tecnologias e medicamentos. 

Na discussão sobre as instituições jurídicas, no contexto da 
efetivação dos direitos sociais, a atuação do Ministério Público tem se 
destacado como mediadora na garantia e defesa do direito à saúde por 
adotar estratégias de pactuação e negociações céleres na resolução de 
conflitos antes de chegarem aos tribunais. Assim, cria-se um espaço 
institucional de diálogo no qual os problemas são discutidos sob o 
ponto de vista jurídico, especialmente nos momentos pré-processuais 
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com os principais atores que compõem o processo de formulação, 
gestão e fiscalização das políticas públicas de saúde, aproximando o 
mundo do direito do mundo dos fatos (ASENSI, 2010). 

Segundo o mesmo autor, as diversas estratégias utilizadas pelas 
instituições jurídicas para efetivação de direitos e implementação de 
políticas públicas, que vão além da simples judicialização, constitui 
o que ele denomina de juridicização da saúde. Isso tem ampliado a 
participação de vários atores sociais no estabelecimento de consensos 
e na definição de estratégias de execução proativa de políticas públicas 
para satisfação das demandas de acordo com o contexto em que estão 
inseridas no cotidiano. 

O que caracteriza a juridicização da saúde se coaduna com os 
instrumentos de exigibilidade de direitos administrativos, políticos 
e quase-judiciais. No Brasil, a funcionalidade desses mecanismos de 
exigibilidade de direitos evidencia-se, particularmente no campo da 
saúde, na resolução de problemas como a falta de medicamentos nos 
postos, a insuficiência de leitos hospitalares, a falta de profissionais 
qualificados, entre outros, que requerem vários procedimentos 
administrativos. Isso envolve a articulação política entre diversos 
atores no processo de pactuação, geralmente, mediado pelo Ministério 
Público, que consolida o consenso estabelecido entre os atores através 
do instrumento quase-judicial do Termo de Ajustamento de Conduta 
(TAC). Nesse Termo, os compromissos são firmados, as ações 
indicadas e os prazos para correção dos problemas, determinados. 

Um exemplo de que a exigibilidade de direitos comporta tanto 
a judicialização quanto a juridicização foi a construção da norma 
do Processo Transexualizador no SUS, uma conquista resultante da 
demanda pela inclusão dos procedimentos de transgenitalização na 
tabela de procedimentos do SUS, através da Ação do Ministério Público 
Federal, em 2001. Isso, juntamente com a abertura institucional do 
Ministério da Saúde para participação social, estimulando o debate 
e acolhendo propostas oriundas do Seminário Nacional Saúde da 
População GLBT na Construção do SUS, realizado em 2007 e da 
Conferência Nacional LGBT, realizada em 2008 (LIONCO, 2009).
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Observa-se, então, que no contexto brasileiro, há uma 
pluralidade de instituições, atores e intérpretes que interagem 
de forma legítima e decisiva para garantia de direitos, seja sob a 
perspectiva da judicialização das relações sociais para realização de 
conflitos, seja da juridicização, na qual as demandas são discutidas 
sob o ponto de vista da sua institucionalidade jurídica, embora se 
evitando levá-las aos tribunais.

Entretanto, verifica-se, no Brasil, que os estudos sobre 
a efetivação dos direitos sociais, particularmente o da saúde, 
tem priorizado a análise sobre os fins e não sobre os meios que 
são utilizados pelos diversos atores e instituições que atuam no 
processo de efetivação do direito à saúde na implementação de 
políticas públicas. 

A trajetória do reconhecimento e da efetivação da saúde como 
direito humano no Brasil comporta tensões, disputas, contradições e 
conflitos de interesses relacionados à concepção de saúde-doença e às 
responsabilidades dos cidadãos e do Estado, que vão além da esfera 
jurídica e se expressam no processo de normatização, na formulação e 
implementação de políticas públicas e no aparato jurídico-institucional. 
Desse modo, a judicialização não deve ser considerada como principal 
instrumento de exigibilidade de realização do direito à saúde. Embora 
seja legítima, deve estar articulada com outros mecanismos, como a 
juridicização e outros instrumentos de exigibilidade, por meio dos 
quais se busque implementar as garantias constitucionais para o 
alcance da justiça e da cidadania.
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capítulo 3

POlítICa De eDUCaçãO PeRManente: 
CaMInhOS PaRa a qUalIfICaçãO DO SUS e a 

gaRantIa DO DIReItO à SaúDe

Sonia Maria Souza Cavalcanti
Sílvia Gerschman

Introdução 
No Brasil, a Constituição Federal de 1988 representa um marco 

importante para o setor de saúde a partir do momento em que o definiu 
como um setor de relevância pública e preconizou no Artigo 196 que 
“a saúde é direito de todos e dever do Estado”. Diante desse preceito 
constitucional, a saúde deverá ser garantida mediante políticas sociais 
e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros 
agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção e recuperação (Lei 8080/90). Ao adotar a idéia de direito 
universal, passou-se a exigir novas práticas dos serviços uma vez que, 
torna-se necessária uma mudança na organização e nas formas de 
prestação dos mesmos (FERREIRA, 2007, p. 17).

Sendo o Brasil um país marcado por desigualdades de 
diversas ordens e tipos, as prerrogativas e responsabilidades 
da gestão pública em saúde envolvem, substancialmente, a 
pretensão e a responsabilidade da atenção integral, com preceito 
de promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde. 
A proximidade com o cidadão tem implicado no aumento da 
importância da atenção básica que, por sua própria natureza, é 
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oferecida na esfera do município, com expressiva conseqüência 
na descentralização de poder.

Elementos como motivação e envolvimento dos trabalhadores 
em convergências com os interesses do SUS passam a incorporar a 
agenda dos gestores. A expectativa é de que a força de trabalho se 
adéqüe às novas exigências que o SUS requer dos seus trabalhadores 
que não se restringe apenas ao papel passivo de produtor de rotinas 
pré-estabelecidas. A qualidade da atenção a saúde, nesse modelo, exige 
uma formação ampliada de forma a dar conta de aspectos específicos 
de atuação associados ao domínio de tecnologias que o qualifiquem 
para a atenção individual e coletiva.

O papel das lideranças assume importância central 
ao, paradoxalmente, abdicar da centralidade do comando e 
autoridade do cargo para se investir da postura de coordenador e 
organizador das competências das equipes de trabalho em busca 
da auto-organização. 

De acordo com Miranda (2005, p.2), tratar da qualidade na 
gestão em saúde implica tratar da qualidade de atuação e das decisões 
políticas dos gestores, e não, apenas reduzi-los a recursos humanos 
com atribuições meramente funcionais e adaptativas.

A implementação do SUS induziu a expansão da rede 
pública de serviços de saúde e, conseqüentemente, 
a abertura de postos de trabalho, para uma gama 
de trabalhadores necessários à operacionalização 
da atenção à saúde, principalmente nas esferas 
subnacionais. Esse aumento do efetivo na esfera pública 
se mostra incompatível com as premissas de controle 
do déficit público face às exigências macroeconômicas, 
que ditam os rumos das políticas de privatização, 
flexibilização e desregulação. Torna-se visível a 
centralidade da questão dos recursos humanos para a 
implementação do sistema. Por outra via, fica evidente 
a fragilidade gerencial de recursos humanos em saúde 
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(RHS), pela incapacidade de compreender e articular 
uma bandeira política de orientação igualitarista e 
regulamentadora com os requisitos da administração 
flexível, focalizados na tendência neoliberal. Aos gestores 
de RHS impõem-se desafios gerenciais diversificados e 
cada vez mais complexificados pelas transformações e 
exigências do trabalho contemporâneo. Exigências no 
campo da inserção de trabalhadores no serviço (que 
se apresentam sob formas variadas), da distribuição, 
da fixação, do desempenho e da qualificação, da 
motivação e accountability profissional, do resgate de 
padrões éticos, mas, sobretudo, da incorporação de 
qualificações gerenciais à área de RHS para lidar com 
todo esse processo em transformação.  (PIERANTONI, 
2008, p. 686)

No entanto, a questão de recursos humanos no SUS não se 
traduziu em foco de atenção vinculado à organização do trabalho em 
saúde, ainda que nas Conferências Nacionais de Saúde, tenha sido 
colocada a importância dos Recursos Humanos para a consolidação 
do SUS, e em particular se destacava a necessidade da qualificação 
e requalificação da força de trabalho. Esta questão permanece sem 
resolução no sistema e serviços de saúde.

2.  EVOLUÇÃO DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO BRASIL: atalhos para 
garantia de qualidade nos serviços e a conquista de Direitos 

O contexto da educação em saúde foi fortemente influenciado 
pelas experiências européias do século XVII a XIX, em que se percebia 
a necessidade de compreender a influência das condições de vida 
sobre a saúde das pessoas e de intervir sobre elas. 

No Brasil na década de 20 surgiu a denominada Educação 
Sanitária com propósitos claros de higienização social e para cumprir 
a tarefa de normatização da arquitetura do espaço urbano e de controle 
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higiênico das camadas menos favorecidas da população, disciplinando 
a vida cotidiana.  

Nesse período foi criado o Ministério da Saúde e Educação, 
compreendendo duas áreas distintas, a de Saúde Pública e de 
Medicina Previdenciária. 

Com a Previdência Social, consolidou-se a proposta do Sistema 
de Seguro Social, beneficiando apenas os trabalhadores com carteira  
de trabalho registrada. Nessa perspectiva a intenção do governo era 
diminuir gastos com os serviços médicos próprios.

A educação nesse período é utilizada como instrumento de 
propagação da ideologia do Estado populista, onde fazia parte do 
quadro estratégico governamental da solução da “questão social” e do 
combate à subversão ideológica. Para tanto, era necessário a formação 
profissional e educativa que a imensa maioria de trabalhadores 
brasileiros não tinha.

Em relação ao trabalho na saúde e seus desdobramentos 
na qualificação dos seus profissionais, houve a criação, 
em 1942, do Serviço Especial de Saúde Pública (SESP) e 
a implantação dos programas de extensão de cobertura, 
como propostas que embasaram princípios da criação 
do Programa de Agentes Comunitários de Saúde 
(PACS) e do Programa de Saúde da Família (PSF). 
(PEREIRA; RAMOS, 2007, p. 2792).

Em 1960, o Serviço Especial de Saúde Pública (SESP) foi 
transformado em Fundação Serviço Especial de Saúde Pública, que 
funcionou como um “experimento” para o aperfeiçoamento dos 
princípios e normas que hoje fundamentam o PACS e o PSF.

Em 1961 com a renúncia de Jânio Quadros, assumiu João 
Goulart. Nesse Governo a temática “municipalização” entrou no debate 
da III Conferência Nacional de Saúde e foram discutidas propostas 
que ultrapassaram as idéias e projetos de conotação campanhista. 
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Em relação às políticas de formação e de melhor distribuição 
para a força de trabalho, a III Conferência sinalizou, além da falta e 
má distribuição de trabalhadores que atuavam na área da saúde, para 
a necessidade de se construir programas de capacitação voltados para 
esses trabalhadores. 

Em 1967 ocorreu a IV Conferência Nacional de Saúde, que teve 
como objetivo a produção de uma política permanente de recursos 
humanos na saúde. A Conferência se propunha discutir o perfil do 
profissional demandado bem como as estratégias de capacitação para 
os trabalhadores de nível médio e elementar da saúde.

 Na década de 1970 foram criados os programas de Extensão 
de Coberturas (PECs), entre eles os que mais se destacaram foram 
o Programa de Preparação Estratégica Pessoal da Saúde (Presps) e o 
Programa de Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento (PIASS).

A partir de 1974, com a criação do Ministério da Previdência e 
Assistência Social o setor privado tem influência e a prática mercantil de 
assistência médica fortalece-se. A situação de saúde da população brasileira 
apresentava um perfil com alta incidência de casos de poliomielite, de 
chagas, esquistossomose e doenças crônicas degenerativas. 

Nesse cenário, profissionais de saúde, intelectuais, sindicatos 
iniciaram debate sobre essa situação e um número crescente de aliados 
se juntaram as discussões constituindo o Movimento Sanitário.

Em 1975, na V Conferência Nacional de Saúde destacou-se a 
necessidade de se estabelecer uma articulação intersetorial entre as 
escolas de formação e os serviços de saúde com o objetivo de atender 
as ofertas de formação profissional. 

Em 1977 ocorreu a VI Conferência Nacional de Saúde onde 
foi ressaltada a importância da criação de um grupo de saúde pública, 
com o intuito de orientar o processo de mudanças comportamentais 
no quadro de servidores, através de ações multidisciplinares; como 
também, a Lei de n. 6433, de 15 de julho do mesmo ano, que objetivava 
a necessidade da utilização adequada dos recursos humanos em sua 
área de formação no setor saúde. 
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A VII Conferência Nacional de Saúde, ocorrida na década 
de 80, teve como destaque o painel: “desenvolvimento de recursos 
humanos para os serviços básicos de saúde”.

O marco da década de 80 foi sem dúvida a realização da VIII 
Conferencia Nacional de Saúde (CNS), cujo relatório final serviu de 
base pata o texto constitucional de 1988, seguido da aprovação da lei 
Orgânica da Saúde – LOS ( Lei n 8.080 e n 1842) em 1990.

Dessa Conferência foi criada a sistematização das bases 
doutrinárias do Projeto Nacional de Reforma Sanitária, a aprovação 
de diretrizes para a base financeira do sistema de saúde e o conceito 
ampliado de Saúde como Direito de Cidadania e Dever do Estado.

Nesse período foi realizada a I Conferência Nacional de 
Recursos Humanos para a Saúde que propôs uma agenda para o 
movimento da Reforma Sanitária, destacando a Política de gestão do 
trabalho e de formação e desenvolvimento dos trabalhadores de saúde. 

As proposições apresentadas pela 8ª CNS e a 1ª 
Conferência Nacional de Recursos Humanos para a 
Saúde (CNRH) também realizada em 1986, repousam 
sobre dois princípios básicos: a responsabilidade 
estatal para com a educação e a gratuidade do ensino 
em todos os níveis e a integração ensino-serviço no 
enfrentamento das demandas epidemiológica-sociais 
(Brasil, 1993). A CNRH deixou claro que questões 
como a capacitação, recrutamento e seleção, plano de 
cargos e salários e avaliação de desempenho tinham 
que ser consideradas ao se pensar um novo sistema de 
saúde. A valorização profissional e a preparação dos 
recursos humanos teriam que ser temas fundamentais 
na pauta da reforma (Schott, 2008, p. 8).

A Constituição de 1988 criou o Sistema único de Saúde e suas 
diretrizes de descentralização, atendimento integral e participação da 
comunidade passando também a determinar uma profunda reforma 
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na organização dos serviços de saúde e na dinâmica da educação dos 
profissionais inseridos no sistema.

A 2ª CNRH (1993) enfatizou a necessidade de promover a 
organização do desenvolvimento, da formação e da gestão do trabalho 
e tratou, entre outras questões, sobre a inexistência de uma Política de 
Recursos Humanos, inexpressiva alocação de recursos financeiros para 
o desenvolvimento de recursos humanos, inadequação dos currículos 
com os princípios da Reforma Sanitária. A Conferência propôs, 
entre outras, integração entre as instituições formadoras de recursos 
humanos e instituições prestadoras de serviços de saúde; redefinição 
das competências do governo, nos três níveis de gestão, na formação e 
qualificação de RH; criação e sistematização de programas de educação 
continuada de forma descentralizada e institucional; desenvolvimento 
de programas de capacitação para os trabalhadores de saúde e a 
qualificação dos gerentes dos serviços de saúde (Brasil, 1994, p. 7)). 

Por sua vez, a 10ª CNS (1996) discutiu sobre questões 
relacionadas à implantação do SUS propondo melhorias.  Essa 
Conferência trouxe como um de seus eixos de debate os Recursos 
Humanos e como proposta de fundo a implantação de uma Política 
Nacional de Recursos Humanos para a Saúde. 

Para operacionalização de algumas propostas, o Ministério 
da Saúde apresentou uma Norma Operacional Básica de Recursos 
Humanos (NOB-RH/SUS), que a exemplo das NOB-SUS, pudesse 
promover a regulação da relação das esferas de governo com os 
trabalhadores do SUS estabelecendo agenda para a implantação da 
política (Brasil, 1998). 

Na 11ª CNS (2000) já se observa que o tema Recursos Humanos 
conseguiu avançar considerando-se que a discussão foi estruturada 
em 6 eixos: Política Nacional de Recursos Humanos para o SUS; 
Desenvolvimento de Trabalhadores em Saúde; Política de Saúde; 
Formação de Pessoal para a Saúde; Relações de Trabalho e Processos 
de Educação para o SUS.  A Conferência reiterou a necessidade de 
regulamentação do artigo 200 da Constituição Federal que desenha 



74 Orgs. Maria Helena Barros de Oliveira, Luiz Carlos Fadel de Vasconcellos, et al.  |

como competência do SUS a ordenação da formação de recursos 
humanos na área de saúde e sugeriu que os novos trabalhadores do 
setor público tivessem acesso a formação adequada para a prática dos 
serviços de saúde. 

No intervalo entre a 10ª e a 11ª CNS houve significativos avanços 
no debate sobre Recursos Humanos chegando-se a 3ª versão da NOB-
RH/SUS aprovada na 11ª Conferência, com destaque para quatro 
questões fundamentais na implantação do SUS: a descentralização; o 
financiamento; o controle social e os recursos humanos, sendo esta 
última a que possui maior nível de complexidade uma vez que vem 
sofrendo o maior processo de desregulamentação dentro da política 
de Reforma do Estado.

A criação e consolidação do Programa da Saúde (PSF) foi 
alternativa adotada a princípio para enfrentar o desafio das necessidades 
no que se refere às práticas de saúde, trabalho em saúde, formação e 
educação, compromisso com a participação comunitária e expansão 
de cobertura. O Ministério da Saúde em 1997 iniciou a implantação 
dos Pólos de Capacitação, Formação e Educação Permanente de 
Pessoal para o programa saúde da família e capacitação de equipes 
para a Atenção Básica.

Para Franco (2007) embora que gestores e trabalhadores da 
área da saúde reconheçam terem sido despendidos grandes recursos 
e esforços em processos educacionais, seus impactos nos serviços não 
têm sido notados. 

Por sua vez Ceccim e Ferla (2003, p.212) consideram que 
não se conseguiu instituir um processo de mudança significativo na 
formação, capaz de induzir ao acolhimento e responsabilização para 
com os usuários de ações e serviços de saúde nem desenvolver projetos 
geradores de autonomia no cuidado e proteção da vida enquanto 
objetivos centrais para a capacitação de recursos humanos em saúde. 

Franco (2007, p. 6) entende que os processos educacionais só 
terão eficácia, se conseguir, junto com o processo de cognição, operar 
mudanças também nas subjetividades dos trabalhadores, o que vem a 
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ser a proposta da Educação Permanente em contraposição a idéia da 
educação continuada.

Campos et al (2006, p. 41) consideram a implantação 
do SUS desafiadora por suas diretrizes bem como devido às 
transformações tecnológicas:

No Brasil, o processo de concepção e implementação 
do Sistema único de Saúde vem tornando claro 
um duplo desafio: implantar um modelo de saúde 
universal, descentralizado, com ação integral, gestão 
única e participação social e, simultaneamente, 
identificar, incorporar e manejar os requerimentos 
oriundos das intensas transformações tecnológicas da 
área da medicina, das modalidades de atenção com 
predomínio da prevenção, das transformações do papel 
e na função do estado e da maior competitividade entre 
os serviços públicos e privados. 

Nessa amplitude a Educação dos trabalhadores no SUS torna-
se um desafio e pode comprometer a qualidade dos serviços prestados 
à população, tornando-se salutar implementar e institucionalizar 
alternativas para a formação do profissional, tendo em vista a 
transformação das práticas profissionais e da própria organização do 
trabalho, tendo por base as necessidades de saúde das pessoas, das 
populações, e do controle social ou seja, a garantia do Direito à Saúde

3.  EDUCAÇÃO PERMANENTE COMO POLÍTICA PÚBLICA: GESTÃO, ATENÇAO 
E CONTROLE SOCIAL QUALIFICADOS - CAMINHO PARA A GARANTIA DO 
DIREITO A SAÚDE

Alves (2005) refere que o campo da Educação em saúde tem 
sido, desde a década de 1970, profundamente repensado e verifica-se 
um relativo distanciamento das ações impositivas características do 
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discurso higienista. Paralelamente, há uma ampliação da compreensão 
sobre o processo saúde-doença, que, saindo da concepção restrita do 
biologicismo, passa a ser concebido como resultante da inter-relação 
causal entre fatores sociais, econômicos e culturais. Neste momento, 
as práticas pedagógicas persuasivas, a transmissão verticalizada de 
conhecimentos, refletindo no autoritarismo entre o educador e o 
educando, e a negação da subjetividade nos processos educativos são 
passíveis de questionamentos. É também neste contexto que surge a 
preocupação com o desenvolvimento da autonomia dos sujeitos, com 
a constituição de sujeitos sociais capazes de reivindicar seus interesses 
(SMEkE & OLIVEIRA , 2001).

Na década de trinta, Anísio Teixeira já vinculava a educação 
à democracia, na qual a autonomia de pensamento é pré-condição 
a uma sociedade democrática. Incorpora-se, a noção política de 
democracia, na qual a educação não se restringe a informar, mas 
desenvolver a capacidade de procurar, processar criticamente e 
construir conhecimento em seu agir no mundo, de forma autônoma 
e emancipadora. Condições de apropriação de significados que se 
tornam estratégicos para ampliar a capacidade dos sujeitos de intervir 
no mundo como projeto civilizatório.

A educação em saúde envolve necessariamente a existência de 
direitos de cidadania social, de modo que apenas cidadãos educados 
e conscientes estão prontos a exigir que a necessidade individual e 
própria de usufruir de saúde se torne um bem coletivo. Ou seja, o 
princípio do direito universal à saúde requer da solidariedade enquanto 
condição necessária para o usufruto individual, Gerschman (2005). 

A concepção crítica da educação que pretende ser uma 
educação para a conscientização, para a mudança, para 
a libertação solicita uma relação de proximidade entre 
os profissionais e a população. Nessa relação educativa, a 
produção do conhecimento passa a ser coletiva, gerando 
uma modificação mútua, porque ambos são portadores 
de conhecimentos distintos. A prática da educação 
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em saúde como um caminho integrador do cuidar 
constitui um espaço de reflexão-ação, fundado em 
saberes técnico-científicos e populares, culturalmente 
significativos para o exercício democrático, capaz de 
provocar mudanças individuais e prontidão para atuar 
na família e na comunidade, interferindo no controle e 
na implementação de políticas públicas, contribuindo 
para a transformação social. (Machado, 2007)

Vinculada ao papel e à responsabilidade do gestor no que se 
refere à consolidação das políticas, a Educação é considerada como um 
instrumento de superação das dificuldades existentes, no descompasso 
entre a formação tradicional dos profissionais em saúde e os princípios e 
diretrizes preconizados pelo SUS. Para atender a esse perfil diferenciado 
que passa a se exigir dos trabalhadores da saúde, vislumbra-se a 
necessidade de estabelecer parâmetros de desenvolvimento, tanto 
individual quanto coletivo, de forma a adaptá-los a essa nova realidade.

A prática educativa em saúde, aqui, refere se tanto 
às atividades de educação em saúde, voltadas para 
o desenvolvimento de capacidades individuais e 
coletivas visando à melhoria da qualidade de vida e 
saúde; quanto às atividades de Educação Permanente, 
dirigidas aos trabalhadores da área de saúde através 
da formação profissional contínua. Devido à crescente 
acumulação de conhecimentos e, como conseqüência, 
a necessidade de atualização constante do profissional 
de saúde, torna-se indispensável um processo de 
formação contínua que vise não somente à aquisição de 
habilidades técnicas, mas também ao desenvolvimento 
de suas potencialidades no mundo do trabalho e no seu 
meio social. (PEREIRA, 2003)

Em tal contexto surge a modalidade de “Educação Permanente” 
que ganha status de política pública difundida, inclusive, pela 
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Organização Pan Americana de Saúde (OPAS) que considera esse tipo 
de educação como um meio propício para alcançar o desenvolvimento 
de sistemas de saúde pautados no princípio da integralidade. 

A partir do princípio de integralidade, concebe-se que 
todos os profissionais que trabalham com o ser humano 
devem aprimorar uma visão holístico-ecológica, seja na 
produção do conhecimento ou na prestação de serviços, 
de modo a resgatar a importância da participação nos 
contextos onde se constrói a vida; nos ambientes onde 
os movimentos de aprender e ensinar a tecer a vida se 
dão. (MACHADO, 2007). 

O pressuposto é de que os serviços de saúde, dada a 
complexidade de sua organização, demandam necessariamente um 
processo de aprendizagem significativa como elemento capaz de 
garantir a adesão dos diversos trabalhadores da saúde na dinâmica de 
mudança proposta na busca da atenção integral.

Ceccim (2005, p. 161) faz a opção pela designação Educação 
Permanente em Saúde e não apenas Educação Permanente porque, 
como “vertente pedagógica, esta formulação ganhou o estatuto de 
política pública apenas na área da saúde. Este estatuto se deveu à difusão, 
pela Organização Pan-Americana da Saúde, da proposta de Educação 
Permanente do Pessoal de Saúde para alcançar o desenvolvimento dos 
sistemas de saúde na região, Ceccim,2005:

A Educação Permanente em Saúde pode corresponder 
à Educação em Serviço, quando esta coloca a 
pertinência dos conteúdos, instrumentos e recursos 
para a formação técnica submetidos a um projeto de 
mudanças institucionais ou de mudança da orientação 
política das ações prestadas em dado tempo e lugar. 
Pode corresponder à Educação Continuada, quando 
esta pertence à construção objetiva de quadros 
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institucionais e à investidura de carreiras por 
serviço em tempo e lugar específicos. Pode, também, 
corresponder à Educação Formal de Profissionais, 
quando esta se apresenta amplamente porosa às 
multiplicidades da realidade de vivências profissionais 
e coloca-se em aliança de projetos integrados entre o 
setor/mundo do trabalho e o setor/mundo do ensino. 
(CECCIM, 2005 p. 162)

A Educação Permanente em Saúde para este autor se espelha 
em vários movimentos de mudança na formação dos profissionais de 
saúde, resultando da análise das construções pedagógicas na educação 
em serviços de saúde, na educação continuada para o campo da saúde 
e na educação formal de profissionais de saúde. O mestre inspirador 
de todos estes movimentos continua a ser Paulo Freire. 

A Educação Permanente é entendida como processo que 
envolve a construção e o desenvolvimento de conhecimentos, 
habilidades e atitudes de sujeitos capazes de analisar e posicionar-se 
criticamente em relação ao cotidiano do seu trabalho profissional e 
ao contexto sócio-cultural, econômico, político institucional, no qual 
se inserem e do qual participam como atores que fazem emergir, no 
processo, a sua autorização noética. Tal autorização, implica tornar-se 
o próprio autor do seu desenvolvimento espiritual no sentido amplo 
do termo”.

Para o setor da saúde, a estética pedagógica da Educação 
Permanente em Saúde é a de introduzir a experiência 
da problematização e da invenção de problemas. 
Esta estética é condição para o desenvolvimento de 
uma inteligência proveniente de escutas, de práticas 
cuidadosas, de conhecimentos engajados e de 
permeabilidade aos usuários, isto é, uma produção 
em ato das aprendizagens relativas à intervenção / 
interferência do setor no andar da vida individual e 
coletiva. CECCIM (2005 p. 984)
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Ou seja, a EP pode ser compreendida como política de 
superação da atuação dos profissionais de saúde na procura do alivio 
ao sofrimento no processo de atenção à saúde pela via do acolhimento 
e cuidado.

Nas últimas décadas, a preconizada insuficiência de recursos 
financeiros e as políticas deliberadas de sucateamento do setor público 
de saúde trazem consigo a privatização “como saída alternativa” sem 
interpelar qual é esse regime em que o Estado não exerce plenamente 
o seu papel de fiador do direito universal à saúde. Paralelamente, 
assistimos à importante “banalização” da dor e do sofrimento alheios, 
onde a apatia e a omissão dos profissionais é crescente, (SÁ, 1999):

Os profissionais devem ser capacitados para a busca 
constante das relações sociais que se desenvolvem no 
dia a dia dos serviços, numa perspectiva crítica de 
visualizar, com naturalidade, os problemas advindos 
da convivência humana, em qualquer situação na qual 
ela ocorra. Muito mais importante do que aprender 
técnicas é adquirir a postura de educador. As técnicas 
só devem ser buscadas como recurso auxiliar ao 
processo educativo, porque o principal “instrumento” 
da relação educativa é o próprio educador. O que se 
pretende com a educação em saúde é contribuir para 
o desenvolvimento de profissionais como sujeitos 
autônomos que constroem essa autonomia com base 
na imaginação de um futuro qualitativamente melhor. 
(MELO, 2009)

4. Marco Legal e Institucional: a formulação da Política de Pólos de 
Educação Permanente em Saúde. 

No Brasil a Constituição Federal (1988) com base no federalismo 
cooperativo garante a repartição de competências para além de 
disciplinadoras e normativas incluindo a execução também de tarefas 
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concretas através de competência comum, sem excluir da cooperação 
nenhuma esfera de governo.

Assim, a execução das tarefas sociais no Brasil é da 
responsabilidade da União, Estados e Municípios, tendo sido necessário, 
para se evitar conflitos, a legislação complementar que fixa as normas de 
cooperação (art. 23 § único).

A lei n. 8080/90 em seus artigos 16, 17 e 18, descreve como 
competências dos estados: coordenar o sistema estadual de saúde, 
com ênfase na promoção da descentralização das ações e serviços e na 
oferta de apoio técnico e financeiro aos municípios; coordenar as ações 
e os subsistemas de vigilância em saúde e analisar a situação de saúde; 
executar supletivas ações e serviços de saúde que os municípios não 
tenham condições de fazê-lo; participação na formulação e execução 
de políticas de caráter intersetorial; 

No período de 1999 a 2000 os gestores avaliaram a Política 
de saúde observando que foi estabelecido um federalismo dual no 
processo de descentralização no período 1990/96 e as Secretarias 
Estaduais no país mostraram-se frágeis em sua função regulatória. 
Por falta de propostas e diretrizes muitos governos estaduais, ficaram 
em uma grande inércia, enquanto fatos dinâmicos aconteciam no 
processo de municipalização. 

Como saída entendia-se que a regionalização da assistência 
proporcionaria a superação das dificuldades da gestão descentralizada 
dando racionalidade à organização do SUS. Neste sentido foi 
produzido por cada estado um documento norteador denominado 
“Plano Diretor de Regionalização” - PDR.

Mais uma houve a revisão das normas operacionais do SUS a 
União, Estados e Municípios firmaram o Pacto pela Saúde aprovado em 
portaria n.º 399/GM-MS de 22 / 02 / 2006 que considera como eixos 
estruturantes da Política nacional de saúde: Responsabilidade sanitária; 
Regionalização solidária e cooperativa; Financiamento; Planejamento, 
Programação e Avaliação; Regulação e normatização; Participação 
social e controle público; Gestão do trabalho e Educação em saúde.
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O Plano Diretor da Regionalização e o próprio Pacto constituem 
os instrumentos atuais que se propõem a restabelecer as competências 
e atribuições de cada esfera de governo e, especialmente de recuperar 
e fortalecer o gestor estadual em seu papel de coordenador na 
implantação e implementação das políticas de saúde em seu território.

CECCIM (2002) analisando a Constituição Federal de 1988, a 
LOS 8080 e os Relatórios da VIII, IX, X e XI Conferências Nacionais de 
Saúde, na busca da identificação de responsabilidades previstas em lei 
e imputadas pela sociedade ao exercício da condução legal e legítima 
do setor saúde, indicou a possibilidade de avaliar o atendimento, 
omissões e descumprimento daquilo que já foi pensado, planejado e 
formulado para a educação de profissionais de saúde no Brasil pelo 
próprio Sistema único de Saúde.

No presente se entende por responsabilização do gestor 
a capacidade de implantar e executar o que está preconizado na 
legislação normativa do Pacto de Gestão, especificamente no que 
concerne a Educação Permanente em Saúde. Os gestores municipais 
e estaduais deverão no âmbito de suas competências, estabelecer 
mecanismos de negociação intersetorial Saúde/ Educação para 
o progressivo ajuste entre os dois setores com vistas a uma ação 
integrada e cooperativa para atender às demandas dos sistemas 
municipais e estaduais de saúde.

Com o Pacto pela Saúde, portanto, novas competências e 
responsabilidades surgem nas três esferas e no tocante a Educação em 
Saúde. Destaca-se a responsabilidade pela organização de um sistema 
de formação de recursos humanos em todos os níveis de ensino, 
inclusive de pós graduação, além da elaboração de programas de 
permanente aperfeiçoamento de pessoal. 

A Política de Educação Permanente poderia ser tomada em seu 
marco legal a institucionalização do SUS no Brasil com a Lei Orgânica 
da Saúde (8080/90) que em seu art. 14 refere a criação de Comissões 
Permanentes de Integração entre os Serviços de Saúde e as instituições 
de ensino profissional e superior. 
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Somente em 2003 surgiu a concretude desse marco como uma 
proposta de Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, 
aprovada pelo Plenário do Conselho Nacional de Saúde, pactuada 
na Comissão Intergestores Tripartite (CIT) e legitimada pela XII 
Conferência Nacional de Saúde. 

Esta proposta vem apresentar a relevância e viabilidade de 
disseminação da capacidade pedagógica por toda a rede do SUS e de 
descentralização da gestão desse processo até uma configuração de 
base loco regional. Representa, também, o esforço de cumprir uma das 
mais nobres metas formuladas pela saúde coletiva no Brasil: tornar a 
rede pública de saúde uma rede de ensino-aprendizagem no exercício 
do trabalho.  

Ceccim (2005, p. 161) considera que a identificação Educação 
Permanente em Saúde está transpondo a definição pedagógica 
para o processo educativo. Neste processo educativo o cotidiano 
do trabalho – ou da formação – em saúde se expressa nas relações 
concretas que se estabelecem e possibilita construir espaços coletivos 
para a reflexão e avaliação de sentido dos atos produzidos no 
cotidiano. A Educação Permanente em Saúde, ao mesmo tempo em 
que promove a atualização cotidiana das práticas, insere-se em uma 
necessária construção de relações e processos que vão do interior das 
equipes às práticas organizacionais e/ou intersetoriais das políticas 
nas quais se inscrevem os atos de saúde. Esta é a concepção adotada 
pelo Ministério da Saúde no estabelecimento e desenvolvimento das 
políticas de educação em saúde.

Com esse modelo optou-se por priorizar a educação dos 
profissionais de saúde como uma ação finalística da política de saúde 
e não a atividade meio para o desenvolvimento da qualidade do 
trabalho, Ceccim,2005. 

A proposta de Educação Permanente em Saúde requer o 
desenvolvimento de ações em diversos âmbitos, quais sejam: da 
formação técnica, de graduação e de pós-graduação; da organização 
do trabalho; da interação das redes de gestão e de serviços de saúde, 
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e do controle social neste setor. Efetuar relações entre ensino e as 
ações/serviços, e entre docência e atenção à saúde, exige também 
ampliar e reformular as relações entre formação, gestão setorial e 
desenvolvimento institucional, cuidado à saúde e controle social.

Nessa direção o Ministério da saúde, através da SGTES 
institucionalizou uma nova política pública na área dos trabalhadores 
em saúde, possivelmente compreendendo a necessidade de 
disponibilizar para a população uma rede de serviços do sistema de 
saúde competente na atenção às necessidades de saúde bem como 
entendendo que o Sistema de Saúde deve dialogar com a sociedade e 
que, para isso é preciso a educação em serviço dos profissionais.”

Em fevereiro de 2004, o Ministério da Saúde, por meio da portaria 
GM/MS n. 198, instituiu a Política Nacional de Educação Permanente 
em Saúde como estratégia do SUS para a formação e o desenvolvimento 
de trabalhadores para o setor, concebendo sua organização e forma 
de atuação através dos Pólos. Estes deveriam conduzir a Política e as 
diversas ações nos âmbitos local e regional passando a funcionar como 
Rodas para a Gestão da Educação Permanente em Saúde.

Para regulamentar e dar consistência legal às atividades 
da SGTES e à política de Educação Permanente foram 
estabelecidas as seguintes Portarias: Nº 2428/GM em 
23 de dezembro de 2003: cria comissão especial para 
elaborar as diretrizes do Plano de Carreira, Cargos 
e Salários do âmbito do SUS;  Nº 2429/GM em 23 
de dezembro de 2003: cria a câmara de regulação 
do trabalho em saúde e dá outras providências; Nº 
2430/GM em 23 de dezembro de 2003: cria o Comitê 
Nacional Interinstitucional de Desprecarização do 
Trabalho no SUS e dá outras providências.  Portaria nº 
198/GM/MS em 13 de fevereiro de 2004, que institui a 
Política Nacional de Educação Permanente em Saúde 
como estratégia do Sistema único de Saúde para a 
formação e o desenvolvimento de trabalhadores para o 
setor e dá outras providências. (Mancia, 2004)
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A Política de Educação Permanente foi transformada em 
Política de Governo pactuada pelas três esferas da administração 
pública da saúde e, provavelmente a gestão da Política de Educação 
Permanente em Saúde está mais presente na literatura brasileira a 
partir de 2003 com a criação da Secretaria de Gestão do Trabalho e 
da Educação em Saúde pelo Ministério da Saúde e da Portaria 198 
do GM/MS que trata da Política Nacional de Educação Permanente 
em Saúde. 

Para Mancia (2004) foram profundas as modificações 
estruturais ocorridas, durante o atual governo, no Ministério da 
Saúde que levaram à criação da Secretaria de Gestão do Trabalho e 
da Educação na Saúde (SGTES), organizada em dois departamentos, 
um de Gestão da Educação na Saúde (DEGES) e outro de Gestão e da 
Regulação do Trabalho na Saúde (DEGERTS). Assim, esta secretaria 
passou a ser o principal instrumento federal para mobilizar a 
formação e a Educação Permanente no setor da saúde e para propor o 
planejamento e formulação de políticas de gestão e regulação da força 
de trabalho atuante nos serviços de saúde.

Foram também adotadas pelo MS estratégias de articulação 
para assegurar a Educação Permanente no SUS: Interlocução com 
o Conselho Nacional da Saúde (CNS) e a Comissão Intersetorial de 
Recursos Humanos do CNS; Interlocução com o Conselho Nacional 
de Secretários Estaduais de Saúde (CONASS) e Conselho Nacional de 
Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS); Interlocução com o 
MEC; Interlocução com as universidades; Interlocução com as escolas 
técnicas de saúde: a construção da política de qualificação e formação 
dos profissionais de nível técnico; Interlocução com a Organização 
Pan-Americana da Saúde. Dentre estes setores destacamos as 
Universidades, onde as perspectivas de transformação envolvem 
os seguintes campos: a produção de conhecimentos, a prestação 
de serviços e a formação profissional. No campo da formação, o 
compromisso com a Educação Permanente dos profissionais (na 
atenção e na gestão), com as mudanças na formação de graduação e 
com a formação de docentes.
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Campos et al (2006) referem que a portaria GM/MS n. 198, 
instituiu a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde como 
estratégia do SUS para a formação e o desenvolvimento de trabalhadores 
para o setor, sinalizando um ponto de inflexão na concepção, organização 
e forma de atuação dos Pólos concebidos como: 

...espaços de articulação de uma ou mais instituições 
voltadas para a formação e Educação Permanente de 
recursos humanos na saúde, vinculadas às universidades 
ou instituições isoladas de educação superior que se 
consorciam ou celebram convênios com a Secretaria 
Estadual de Saúde e/ou Secretaria Municipal de Saúde 
para implementar programas destinados ao pessoal 
envolvido na prestação de serviços de saúde da família.

Na maioria dos estados, em consonância com o direcionamento 
nacional, a definição e a implementação de sua Política de Educação 
Permanente foi iniciada em 2003 com os Pólos de Educação 
Permanente em Saúde com modalidades bastante diferentes. Desde 
então, os gestores defrontam-se com o desafio de operacionalizar, de 
forma articulada, os pressupostos definidores da ação permanente 
de desenvolvimento de seus quadros funcionais de forma a torná-los 
aptos a atuar em conformidade com as definições do SUS.

Entendendo que a horizontalização das decisões na área 
de saúde, em forma de descentralização e maior capilaridade das 
ações, fortaleceu o âmbito municipal, passa a ser relevante para o 
gestor compreender como a Política de Educação Permanente deve 
ser conduzida: 

Uma ação organizada na direção de uma política 
da formação... demarca uma uma relação com a 
população, entendida como cidadãos de direitos. Tal 
iniciativa pode fazer com que os cidadãos reconheçam 
tanto a preocupação com a macropolítica de proteção 
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à saúde, como com o desenvolvimento de práticas para 
a organização do cotidiano de cuidados às pessoas, 
registrando uma política da valorização do trabalho 
e do acolhimento oferecido aos usuários das ações 
e dos serviços de saúde, tendo em vista a construção 
da acessibilidade e resolutividade da atenção e do 
sistema de saúde como um todo e o desenvolvimento 
da autonomia dos usuários diante do cuidado e da 
capacidade de gestão social das políticas públicas de 
saúde. (CECCIM, 2005 p. 164)

Para a Organização Mundial de Saúde os objetivos da 
educação em saúde são de desenvolver nas pessoas o senso de 
responsabilidade pela sua própria saúde e pela saúde da comunidade 
a qual pertençam e a capacidade de participar da vida comunitária de 
uma maneira construtiva, tornando a educação em saúde elemento 
de ligação entre as expectativas da população por qualidade de 
vida e os projetos de governo ao buscarem oferecer programas de 
saúde mais eficientes.

O conceito de Educação Permanente em Saúde 
foi adotado para dimensionar esta tarefa, não no 
prolongamento do tempo ou carreira dos trabalhadores, 
mas na ampla intimidade entre formação, gestão, 
atenção e participação nesta área específica de saberes 
e de práticas, mediante as intercessões promovidas pela 
educação na saúde (a educação intercede pela saúde, 
ofertando suas tecnologias construtivistas e de ensino 
– aprendizagem). 

Construir o processo de formulação e implementação da 
política de Educação Permanente em saúde para o SUS deveria ser 
uma tarefa para coletivos, organizados para esta produção. Nos termos 
da portaria 198/GM/MS, tais estruturas seriam os Pólos de Educação 
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Permanente em Saúde: instância ou dispositivo do SUS para a gestão 
locorregional da formação e do desenvolvimento em saúde. 

O funcionamento dos Pólos deveria ser baseado na existência 
de uma secretaria executiva virtual, que teria o objetivo de articular 
interinstitucionalmente e loco regionalmente com as instituições e 
atores envolvidos no processo de construção da Política Estadual de 
Educação Permanente. Para Ceccim:

A Educação Permanente em saúde projetada pela 
proposta de Pólos supôs um processo de construção 
de compromissos sociais e de relevância pública 
interinstitucional e locorregional, sob os olhos uns 
dos outros e do controle da sociedade em matéria de 
políticas públicas de saúde. (CECCIM (2005 p. 985)

No entanto, NICOLLETO (2008), entende que não houve 
compreensão a respeito de quais os objetivos da EPS por parte dos 
atores envolvidos no projeto dos Pólos de Educação Permanente em 
Saúde, que eram vistos como mais uma das estruturas burocráticas 
criadas pelo governo que atenderia à obtenção de recursos financeiros. 
Consequentemente o envolvimento das instituições nos Pólos 
correspondeu em grande parte à expectativa dos secretários estaduais 
de alocar recursos financeiros para seus projetos políticos.  

Esta visão não é consensual, para Mehry (2005), assim como 
para uma grande parte dos atores da academia, dos gestores do MS e 
dos gestores dos estados se manifesta no parágrafo a seguir:  

O projeto do Ministério da Saúde, do Governo 
Lula, sobre os Pólos de Educação Permanente vem 
constituindo uma forma de construir um terreno 
para a problematização necessária da mudança do 
conjunto das práticas dos gestores da saúde quanto a 
suas intervenções no campo da educação em saúde, 
enquanto pauta nacional. Como instância do SUS, 
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esses Pólos não necessariamente respondem de modo 
uniforme a esta pauta, pois a instalação de múltiplos 
atores loco-regionais lhe dão singularidades que não 
podem ser desprezadas. Mas o terreno e o sentido 
da política estão aí instalados, cabendo aos atores 
concretos resolvê-los nos seus modos de produzir o 
SUS, no Brasil. Não há solução para estes processos à 
parte daquela que é encontrada para a constituição do 
SUS como institucionalidade. A multiplicidade desta se 
expressa também nos Pólos. (Merhy, 2005 p.172)

Dadas as diferenças de compreensão e os problemas trazidos 
pela prática concreta da implementação dos Pólos, na sua primeira 
fase, configura-se um novo cenário nacional com as mudanças no 
quadro dirigente do MS em 2005. Diversos encontros com os três 
entes federados produziram uma proposta de mudança na portaria 
GM/MS nº 198. Cogita-se a reformulação da portaria, o que impactou 
no desenho dos Pólos. Estes deveriam levar em consideração as 
especificidades regionais, a superação das desigualdades regionais, 
às necessidades de formação e desenvolvimento para o trabalho em 
saúde e a capacidade já instalada de oferta institucional de ações 
formais de educação na saúde. Os pontos discutidos tratam do próprio 
conceito de Educação Permanente em Saúde e a repercussão sobre a 
formulação da Política; o fluxo e a relação entre as instâncias envolvidas 
na gestão da Política (CES, SES, CIB, CGR; Instâncias de Articulação 
Regional – Pólos, etc.); o financiamento e critérios de alocação dos 
recursos financeiros e o papel e composição da Comissão Nacional de 
Avaliação da Política.

Finalmente, em 20 de agosto de 2007 foi publicada a portaria 
GM/MS nº 1996, que revogou a portaria GM/MS nº 198, exigindo uma 
nova forma de pensar a Política de Educação Permanente, e impondo 
aos Estados a estruturação de um Plano de Educação Permanente 
como instrumento de garantia de recursos para 2007. Ou seja, atores 
e instituições de interesse deveriam estabelecer um rearranjo no 
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diálogo entre gestores e formadores para a implementação da política 
de Educação Permanente.

Para a área da saúde a interferência e o apoio financeiro, 
logístico e metodológico de um ministério que não seja 
o da educação, amplia os horizontes para a formação 
de seus profissionais e aponta para a maior qualificação 
profissional e melhoria da qualidade do atendimento em 
saúde. (...) Ao interferir e propor diretrizes curriculares 
para os cursos de graduação da área da saúde (em 2001), 
com enfoque na “pedagogia das competências”, o MS 
lançou um desafio às escolas, quanto a necessidade de 
formar recursos humanos para o SUS. Assim, parece-
nos coerente a proposta de Educação Permanente 
em saúde, que daria continuidade ao processo 
educativo formal dos profissionais da saúde, trazendo 
para os Pólos ou rodas de gestão loco-regionais a 
responsabilidade de propiciar aos trabalhadores da 
saúde um processo permanente de desenvolvimento de 
competências. (MANCIA, 2004, p. 610)

A institucionalização da Política de Educação Permanente 
e suas respectivas estruturas impulsionaram o debate sobre o 
tema tanto no nível acadêmico quanto no âmbito dos órgãos 
gestores e serviços de saúde. Desde então, percebem-se diferentes 
modelos de gestão que vêm sendo adotados pelos gestores do 
SUS e a diversidade de maneiras como estão assumindo suas 
responsabilidades com os Pólos de Educação Permanente  na 
segunda fase da implementação da Política. Esse processo leva 
a necessidade de conhecimento sobre os diversos arranjos 
institucionais dentro dos diferentes modelos de gestão que estados 
e municípios conceberam, Pierantoni & Viana, 2010. Uma das 
questões a ser levada em consideração, observada em pesquisa no 
nível estadual sobre os Pólos de é que:
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“Diferentemente da implementação. a formulação da política 
de Educação Permanente contemplou as decisões coletivas e 
considerou como sujeito da Política o coletivo. Sob esta perspectiva, 
as articulações institucionais e intersetoriais esperadas e necessárias 
para a efetivação das Ações propostas precisam ser construídas por 
processos de negociação e pactuação...estabelecendo compromissos 
compartilhados em uma gestão democrática e horizontal.” Gerschman 
e Schott, 2010.

No que se refere ao período que vai de segunda metade do ano 
de 2007 até o presente é cedo ainda para contar com resultados de 
avaliação da implementação dos Pólos nesta fase.

5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A Constituição Federal de 1988 definiu a saúde como setor 

de relevância pública e determinou a garantia de políticas que 
assegurassem o Direito Universal, o que por sua vez passou a exigir 
dos serviços mudanças na organização e prestação.

Nesse sentido compreende-se como Direito o acesso aos 
serviços em todos os níveis de atenção com a qualidade necessária, ou 
seja, tecnologias materiais e não materiais atualizadas e compatíveis 
com as necessidades das práticas de promoção, proteção e recuperação 
da saúde das pessoas. 

Por sua vez a gestão em saúde implica tratar da qualidade de 
atuação dos trabalhadores e das decisões políticas dos gestores, e não, 
apenas reduzi-los a recursos humanos com atribuições meramente 
funcionais e adaptativas.

A qualidade da atenção à saúde na direção da garantia do 
Direito exige de trabalhadores e gestores uma formação ampliada de 
forma a dar conta de aspectos específicos de atuação associados ao 
domínio de tecnologias que os qualifiquem para a atenção individual 
e coletiva.
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Ao analisar a evolução da educação em saúde no Brasil, 
observamos os diversos caminhos percorridos desde a influência das 
experiências europeias, passando pela educação sanitária no início do 
século XX, chegando à VIII Conferencia Nacional de Saúde (CNS) 
realizada em 1986, considerada a primeira conferência democrática 
pela participação de quase 5 mil pessoas incluindo trabalhadores, 
usuários e partidos políticos e deliberou sobre as bases doutrinárias 
do Projeto Nacional de Reforma Sanitária sendo seu relatório base do 
texto constitucional de 1988 e das leis infraconstitucionais do setor, 
até o referencial da Iª Conferência Nacional de Recursos Humanos 
para a Saúde que reforçou a necessidade de implantação de uma 
Política de gestão do trabalho e de formação e desenvolvimento dos 
trabalhadores de saúde com ênfase na valorização profissional e na 
preparação dos recursos humanos.

Ainda que o Estado brasileiro em sua história tenha sido omisso 
com a questão da saúde pública, a qualidade do trabalho foi objeto de 
preocupação de governantes e gestores expressada nos relatórios de 
Conferências consideradas não democráticas.

No entanto as Conferências democráticas que se sucederam 
tanto as Nacionais quanto as de Recursos Humanos, embora tenham 
sido relevantes para o aprofundamento do debate, a formulação 
de propostas e a implementação de projetos e programas para a 
qualificação dos trabalhadores da saúde, na prática pouco impacto 
determinaram sobre a qualidade dos serviços. Não se conseguiu 
mudanças na formação profissional.

Portanto a questão de recursos humanos no SUS e a história 
da Educação em Saúde no Brasil, não se traduziram em foco de 
atenção vinculado à organização do trabalho em saúde. Percebemos 
os atalhos incertos pelos quais passaram os desejos de trabalhadores 
e gestores, especialmente nos momentos das Conferências de Saúde, 
mesmo após a promulgação da Constituição de 1988 e da legislação 
pertinente, fragilizando a garantia do Direito ao acesso em serviços 
de qualidade. 
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Na busca de um caminho mais seguro passa-se a considerar 
que uma Política de Educação em Saúde, seus programas e projetos só 
serão eficazes se aliar a cognição com modificações nas subjetividades 
dos trabalhadores, o que vem caracterizar a Educação Permanente. 

A partir de 2003 a Educação Permanente torna-se política 
pública considerando uma abordagem sobre a gestão, a atenção à 
saúde e o controle social qualificados - caminho para a garantia do 
direito a saúde.

A Educação dos trabalhadores no SUS constitui-se um eixo 
desafiador para gestores, pois pode comprometer a qualidade dos 
serviços prestados Neste sentido, institucionalizar uma Política para 
a formação do profissional, tem como perspectiva um novo agir 
profissional, uma nova organização do trabalho, fundadas na garantia 
do Direito à Saúde e na contemplação de necessidades.

Ao incorporar os direitos sociais, a Educação em Saúde tem a 
responsabilidade de formar cidadãos conscientes para a promoção de 
bens coletivos.

Assim as concepções sobre educação aliadas à democracia, 
induzem o cidadão a buscar o conhecimento, critica-lo e construir 
um novo conhecimento para intervir de forma consciente e autônoma 
em seu cotidiano. Isto é, formar e conscientizar para a mudança.

A Educação Permanente em Saúde também agrega a 
preocupação com a formação do trabalhador dirigida aos princípios 
do SUS e em especial, a integralidade. Ou seja, compreender que os 
serviços de saúde são espaços de relacionamento trabalhador-usuário, 
onde se ensina e se aprende, requer um processo de educação que 
tenha como base a ação-reflexão-ação - a aprendizagem significativa, 
para a construção dos mundos pertinentes e de busca consciente de 
melhor qualidade de vida.

Ainda que a Lei Orgânica da Saúde (8080/90) apresentasse o 
marco legal para uma Política de Educação em Saúde, somente em 
2003 com a criação da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação 
em Saúde do Ministério da Saúde ocorreu sua institucionalização 
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como Política de Educação Permanente em Saúde consubstanciada em 
fevereiro de 2004 pelo Ministério da Saúde, por meio da portaria GM/
MS n. 198 e substituída em 20 de agosto de 2007 pela portaria GM/
MS nº 1996, para reformulação da política e para exigir dos Estados 
seus respectivos Planos de Educação Permanente como instrumento 
de garantia de recursos para 2007.

A concepção adotada pelo Ministério da Saúde compreende 
a Educação Permanente como processos para atualização das 
práticas no dia a dia do trabalho, como também a formação para as 
intervenções sobre a organização do trabalho e as ações Inter setoriais. 
A rede pública de saúde passa a ser considerada uma rede de ensino-
aprendizagem no exercício do trabalho.

Como política de Governo, a Educação Permanente provocou 
grandes mudanças tanto do ponto de vista organizacional, com a 
criação da SEGETES e dos Pólos de EP nos Estados, quanto do ponto 
de vista da articulação intra e Inter setorial, com a entrada de muitos e 
diversos atores sociais de interesse da Educação e da Saúde, a exemplo 
das universidades públicas e privadas, o que vem favorecendo o diálogo 
acerca da destinação dos recursos para a Educação Permanente através 
do planejamento da oferta de ações do coletivo de interesse na área.

A ação política de formação para o trabalho em saúde exige 
ser organizada na perspectiva de um novo relacionamento entre 
trabalhadores e usuários, estes como cidadãos de direitos. Tal ação 
deveria incluir tanto políticas de proteção quanto a organização 
dos espaços de práticas que por sua vez devem incorporar a 
valorização profissional, acolhimento, acesso, resolutividade e a 
autonomia do usuário.

Os Pólos de EP como arranjos institucionais para ativar o 
diálogo entre os diversos atores sofreram críticas em suas diferentes 
formas de organização e capacidade de agir sendo avaliado por muitos 
autores de forma negativa e por outros de forma positiva em muitos 
de seus aspectos. Se por um lado os Pólos foram vistos como mais 
uma estrutura burocrática para destinação de recursos, por outro lado 
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permitiram a problematização de questões relacionadas ao cotidiano 
do trabalho em saúde.

De posse de estudos avaliativos sobre os Polos, em nível 
nacional, o MS pactuando com Estados e Municípios, reformulou a 
Política de EP em sua estruturas e formas de relacionamento entre os 
diversos atores, priorizando o desenho organizacional a partir de base 
regional e, com isso, criando as  CIES’s, CIB’s Regionais nos Estados e 
os Comitês Gestores. 

Esse modelo de Política que considera um processo pedagógico 
permanente de construção do conhecimento e o desenvolvimento de 
atitudes, habilidades e competências para a promoção da saúde nos 
espaços das relações sociais do sistema de saúde, muda de lugar o 
tratamento até então dado aos trabalhadores de saúde no que concerne 
a sua valorização e educação. 

Finalizando, pouco tem a se acrescentar à definição do modelo 
dos Polos de Educação Permanente tal como apresentado na sua 
última versão, emanada do Ministério da Saúde e considerando que 
a mesma expressa a convergência entre gestores e especialistas em 
educação e saúde. Espera-se que a efetiva implantação do modelo   
contribua para o usufruto do direito inalienável e universal à saúde 
da sociedade brasileira,  que ainda está bastante aquém do desejável.
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capítulo 4

DIReItO, DIveRSIDaDe, CUltURa e SaúDe 
Mental: OUtRaS DIMenSõeS PaRa a 

COMPReenSãO Da lOUCURa

Anna Luiza Castro Gomes
Paulo Duarte de Carvalho Amarante 

Ana Tereza Medeiros Cavalcanti da Silva

Introdução
A loucura tem sido considerada ao longo da história uma 

condição humana que tem levado à exclusão social de pessoas que a 
experimenta. Essa situação tem possibilitado a violação dos direitos 
fundamentais do ser humano. Após a II Guerra Mundial, quando a 
situação dessas pessoas foi comparada a daquelas que vivenciaram os 
campos de concentração e com a Declaração Universal dos Direitos 
do Homem (1948), iniciou-se uma série de reformas na assistência 
psiquiátrica até então caracterizada pelo isolamento, pela marginalidade 
e peas violências, nas mais diversas culturas e sociedades mundiais. 

Para Silva et al (2010), a crítica à redução da loucura à doença 
mental, à institucionalização e à promessa, jamais cumprida, de 
cura para a doença, desencadeou a crise paradigmática do modelo 
psiquiátrico tradicional, representada pelos vários enfoques, objetivos 
e pelos diferentes significados assumidos pelas reformas no mundo.

No Brasil, Amarante (2007) ancorado no modelo italiano 
da psiquiatria democrática propõe a transformação da maneira 
como a sociedade lida com a loucura e a emancipação do sujeito 
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que sofre, considerando o contexto sociocultural. O autor (2007 
p.69) ressalta a questão dos direitos humanos como uma “luta pela 
inclusão de novos sujeitos de direitos e de novos direitos para os 
sujeitos” e considera a dimensão sociocultural como um aspecto 
estratégico por envolver toda a sociedade na discussão sobre a 
Reforma Psiquiátrica (RP) e, desta maneira, favorecer a reflexão 
sobre a loucura e sobre temas afins a partir da própria produção 
cultural dos sujeitos sociais envolvidos. 

Basaglia (1970) considera a cultura como um lugar social 
onde se produzem os princípios, os sentidos e os significados que 
constitui o complexo de valores que permitem a produção de saberes, 
de práticas e de relações em uma sociedade.  Nesse enfoque, a cultura 
constitui uma dimensão importante para transformar a compreensão 
da loucura, pois é nela que as relações sociais, políticas e econômicas 
são construídas e expressas historicamente. 

Nesse contexto, a Reforma Psiquiátrica (RP) assume o caráter 
de um processo social, ético e democrático complexo, iniciado com o 
Movimento de Luta Antimanicomial que envolve dimensões articuladas 
e interdependentes: teórico-conceitual, técnico-assistencial, jurídico-
político e sociocultural. Tal processo visa resgatar para as pessoas 
em sofrimento mental o direito a todos os recursos que a sociedade 
oferece: trabalho, educação, cultura, lazer, saúde, etc. 

Um marco nesse processo foi a promulgação da Lei N° 10.216 em 
2001 que dispõe sobre “a proteção dos direitos das pessoas portadoras 
de transtornos mentais e redireciona o modelo de assistencial em 
saúde mental”. Nesse sentido, a loucura assume um novo significado 
– realidade humana que faz interseção com os diversos campos da 
existência - que requer a produção de uma cultura que a reconheça 
como direito de cidadania, defenda a diferença na diversidade e 
promova a desinstitucionalização das pessoas em sofrimento mental 
(SILVA et al 2010).

 Assim, os novos dispositivos da rede de serviços devem ser, 
acima de tudo, lugares para a produção de novas práticas sociais, para 
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construção de novos saberes e para inovações no campo da saúde/
saúde mental que favoreçam a inclusão social e o resgate da cidadania 
para aqueles que vivenciam a loucura e para seus familiares. 

Argumentamos que uma RP transformadora da realidade 
necessita ter potencial emancipatório para os sujeitos envolvidos nesse 
processo a partir da valorização dos elementos transformadores da 
cultura que orientam as políticas e os processos de trabalho em saúde/
saúde mental e produzem novos significados para esses sujeitos. 

Nesse contexto, questionamos: Como a proposta da RP vem 
sendo incorporada à política de saúde mental no Brasil considerando 
os direitos humanos? 

O objetivo deste ensaio é explorar os limites e as possibilidades 
para uma aproximação da RP com a área dos Direitos Humanos, no 
sentido da superação do modelo tradicional da psiquiatria. Nessa 
perspectiva, buscamos investigar os significados que os documentos 
da política de saúde mental brasileira informam sobre os temas: 
Reforma Psiquiátrica, loucura, doença/saúde mental, direitos 
humanos e cultura.

Trata-se de um estudo descritivo que envolve a análise da 
produção teórica sobre a RP brasileira e o impacto desse processo nas 
políticas públicas de saúde mental, tendo como recorte o enfoque dos 
direitos humanos e do direito à saúde/saúde mental. Para essa análise 
foi utilizada a Técnica de análise do discurso proposta por Fiorin 
(2009), que possibilita o relacionamento dos materiais que envolvem 
valores, juízos necessários e preferíveis como argumentos, ou como 
meios capazes de revelar a visão de mundo, portanto a posição 
ideológica do sujeito discursivo. A pertinência da análise do discurso 
neste estudo decorre da possibilidade de se identificar as contradições 
entre a teoria que norteia as políticas públicas de saúde/saúde mental 
e os conceitos que estão no imaginário social, expressos no cotidiano 
dos sujeitos envolvidos no processo pela RP.
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A SAÚDE MENTAL E OS DIREITOS DOS NOVOS SUJEITOS

Primeiro, vem a vida e, depois, a lei... a prática é feita, 
fundada, primeiro na vida e depois na lei...Uma coisa é o 
Direito e outra, a lei. Para se construir Direito, é preciso, 
às vezes, ir contra as leis.” Antônio Lancetti (2007) 

A construção socio-histórico-cultural da loucura é marcada 
pela negação de direitos às pessoas que a vivenciam, principalmente 
pelos sentidos e significados atribuídos pela psiquiatria a este 
fenômeno. Desse modo, as primeiras ações em saúde mental, mesmo 
consideradas terapêuticas, já apresentavam um caráter violento, 
excludente e desumano.

As noções de criminalidade, incapacidade, desadaptação 
e irracionalidade que têm sido associadas à experiência da loucura 
determinam maneiras de lidar e de cuidar que envolvem maus-tratos, 
isolamento, coerção, castigo, privações e controle. Para Amarante 
(1995) a correlação e a identificação entre punição e terapêutica foram 
instituídas quando a relação intrínseca entre sociedade e pessoa louca 
foi separada artificialmente pelas qualidades morais de periculosidade 
e marginalidade. O autor (p.52) afirma que, “no caso da loucura, 
o médico alia-se ao jurídico a fim de basear leis e, assim regular e 
sancionar a tutela e a irresponsabilidade social”.

yasui (2010, p. 86) considera o médico como “delegado da 
Razão”, pois na busca de um corpo para sua doença, se apropria 
da subjetividade humana como objeto de intervenção reduzindo a 
“estranha e complexa experiência humana” a uma doença causada 
pela perda da razão. Para ele “a psiquiatria é o discurso que 
instrumentaliza e legitima uma intervenção política, uma prática 
disciplinadora, mediadora de violência repressiva que caracteriza as 
sociedades contemporâneas” (yASUI, 2010, p. 77).

Consideramos que a ligação de dependência entre medicina 
e justiça se tornou “necessária” para o cumprimento de um mandato 
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social que tem o poder para deliberar sobre a vida e sobre os direitos 
das pessoas consideradas loucas e assim manter o status quo. Moysés e 
Collares (2007, p 157) relatam que foi construída uma “jurisprudência 
respaldada pela medicina” com propósitos para além da punição dos 
atos criminosos, sendo destinados ao controle dos indivíduos, de seus 
desejos, de seus bens, de seus direitos, de sua alma.

Quem tem autoridade para examinar se uma pessoa 
tem ou não discernimento para os atos da vida cível é 
o juiz. ... recorre ao médico perito judicial, seu auxiliar 
que esclarecer as questões referentes à capacidade, à 
doença... à evolução da psiquiatria, dos medicamento...
influencia diretamente o trabalho dos juízes, do 
Ministério Público e dos peritos judiciais... (OSMAN, 
2008 p. 25 e 28)

Os horrores e injustiças cometidos contra a dignidade humana 
e contra os direitos fundamentais das pessoas consideradas doentes 
mentais somente se tornaram alvo de produção e de discussão após 
a II Guerra Mundial e com a Declaração dos Direitos Humanos em 
1948. Assim, sob os ideários da Revolução Francesa e a partir das 
tentativas de mudança no paradigma da atenção à saúde mental é que 
muitas questões vieram à tona.

Latrowska (2007, p. 146) faz uma avaliação entre os conceitos 
do Direito humanitário e as práticas dos Direitos Humanos e afirma 
que “os Direitos humanos têm um componente individual muito 
forte na valorização da pessoa antes de tudo, enquanto o Direito 
humanitário tem ênfase mais social e grupal, apesar das regras de 
proteção individual também se mostrarem muito presentes”. Para 
o autor a concepção de Direitos humanos pode significar uma 
falácia porque foi concebida em determinado momento histórico 
em que os princípios defendidos pela burguesia francesa não eram 
universalmente aceitos e não correspondiam à concepção de mundo 
vigente que era fundamentada na desigualdade.
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No Brasil, as primeiras denúncias sobre a violação dos direitos 
humanos foram realizadas por trabalhadores da saúde mental, 
testemunhas das atrocidades cometidas nos hospitais psiquiátricos. 
Em 1987, no II Congresso Nacional dos Trabalhadores em Saúde 
Mental foi lançado o lema por “uma sociedade sem manicômios” e 
que resultou no nascimento de um novo movimento: o Movimento 
Nacional de Luta Antimanicomial. Esse fato pode ser considerado 
como o primeiro gesto pela Reforma Psiquiátrica, pois, pela primeira 
vez a questão da saúde mental passa a ser discutida por toda 
sociedade que começa se preocupar com a situação e a reconhecer sua 
responsabilidade pelo cuidado e pela proteção dessas pessoas.

Amarante (2007) define a RP brasileira como um processo 
social complexo que envolve quatro dimensões articuladas e 
interdependentes: teórico-conceitual, jurídico-política, técnico-
assistencial e sociocultural. Tal processo significou uma ruptura 
paradigmática com o modelo tradicional da psiquiatria, pois 
lutava por direitos sociais, pela mudança na relação entre Estado e 
sociedade civil e pela construção de novos saberes, de novas práticas 
e de um “novo sujeito coletivo” no campo da saúde mental (yASUI, 
2010 p. 51).

Para yasui (2010) a RP se configura como um processo político 
de transformação social e não apenas uma mudança de um subsetor 
e envolve lutas políticas e ideológicas, militância, protagonismos, 
negociações, pactuações e articulações. O autor ressalta ainda que a 
dimensão jurídico-política não implica apenas na mudança das leis, 
mas em uma nova pactuação de poder e uma luta “para dar voz a 
quem não tem direito, a quem não é cidadão” (p. 106). 

Nesse enfoque, Amarante (2007) considera a questão dos 
direitos humanos na saúde mental como uma “luta pela inclusão de 
novos sujeitos de direitos e novos direitos para os sujeitos” e considera 
a dimensão sociocultural como um aspecto estratégico por envolver 
toda a sociedade na discussão sobre a RP e favorecer a reflexão sobre a 
loucura e temas afins a partir da própria produção cultural dos sujeitos 
sociais envolvidos.
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Osman (2008) afirma que a relação entre direito e loucura é 
mais estreita do que parece e apresenta as áreas do Direito brasileiro 
com potenciais contribuições para o campo da saúde mental: 
Direito Constitucional - dispõe sobre as garantias fundamentais 
do paciente, sobre a previdência Social, a Assistência Social e a 
família; Direito Civil - trata da capacidade civil, interdição, curatela 
e responsabilidade civil; Direito Previdenciário - trata de benefícios 
como a aposentadoria antecipada do paciente; Direito Penal - dispõe 
sobre a inimputabilidade e as medidas de segurança; Direito do 
Trabalho – regulamenta e assegura os direitos do trabalhador.

Com relação ao Direito à saúde, cabe ressaltar a importância 
do Movimento Sanitário e de suas conquistas para a saúde 
mental. Segundo yasui (2010) “não é possível pensar a estratégia 
implementada pela RP desarticulada deste movimento”, uma vez que 
estes se identificam no campo ideológico e defendem os mesmos 
princípios: concepção ampliada sobre a saúde/saúde mental, inclusão, 
solidariedade e cidadania.

Considerando a historicidade dos movimentos mencionados, 
destacamos os eventos marcantes em relação à luta pelos direitos 
das pessoas em sofrimento mental: a realização das Conferências 
Nacionais de Saúde Mental – CNSM; a criação do Sistema único de 
Saúde – SUS pela Constituição Federal em 1988; as Leis Orgânicas 
8.080/90 e 8.142/90; o projeto de Lei Nº 3.657, a Lei N.º 8.213/91 e 
seu artigo 59 – Lei da Previdência Social; a “Carta de Direitos dos 
Usuários e Familiares de Serviços de Saúde Mental” (1993), a Lei Nº. 
10.216/2001 – Lei da Reforma Psiquiátrica e mais recentemente a IV 
CNSM Intersetorial realizada em junho de 2010 que trouxe entre seus 
eixos de debate a questão dos Direitos Humanos e da Cidadania.

A I CNSM (1987) sugeriu inclusões no texto constitucional 
do direito à saúde, propôs reformulações da legislação ordinária 
(código civil, penal e legislação sanitária) no que se refere à saúde 
mental e colocou a questão da saúde mental na perspectiva da luta 
entre os interesses de classes. Já a II CNSM (1992) determinou 
que o processo saúde/doença mental deveria ser contextualizado 
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considerando a qualidade e o modo de vida para a compreensão 
do sujeito e vinculado ao exercício de cidadania e ao respeito às 
diferenças e às diversidades.

A III CNSM realizada em 2001, ressaltou a complexidade do 
campo da RP e a prioridade de políticas que fomentem a autonomia 
das pessoas em sofrimento mental, o exercício pleno da cidadania 
dessas pessoas e sua inserção no mundo do trabalho.

O projeto de Lei Nº. 3.657/89 que defendia a extinção 
progressiva dos hospitais psiquiátricos e sua substituição por outros 
recursos assistenciais foi aprovado com vários artigos vetados, após 
12 anos de tramitação no Congresso Nacional com a denominação 
de Lei Nº 10.216 – Lei Paulo que dispõe sobre “a proteção dos direitos 
das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo 
de assistencial em saúde mental. Tanto o projeto inicial como a versão 
final da Lei foram inspirados nos “Princípios para a Proteção de 
Pessoas Acometidas de Transtorno Mental e a Melhoria da Assistência 
à Saúde Mental”, das Organizações das Nações Unidas (1991).

Pinheiro (2010) apresenta algumas críticas às limitações da 
Lei da RP e considera que o princípio constitucional da dignidade 
humana é mais adequado e mais protetor dos direitos das pessoas em 
sofrimento mental do que as doutrinas do direito civil e penal e que, 
portanto, seria mais efetivo na sua concretização. O autor afirma que 
existe uma divisão entre os movimentos sociais e as orientações dos 
hospitais psiquiátricos, que “impede a realização plena dos direitos das 
pessoas portadoras de transtornos mentais” (p. 11), pois esta disputa 
está fundamentada na discussão de um conceito único. Ele alerta:

É inconcebível, por exemplo, que a saúde mental 
continue sobre direitos humanos, de ordem genérica,... 
quando há muito tempo, se discute, e, sobretudo, 
se aplica o conceito de ‘direito fundamental’, de 
aplicabilidade imediata constitucionalmente garantida 
(p. 12)
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O autor defende a nova luta – luta pela saúde mental 
constitucional - e denuncia a histórica submissão dos órgãos judiciais 
aos ditames da psiquiatria tradicional.

De acordo com Andrade (2011), Direitos humanos são aquelas 
liberdades ou valores básicos que, de acordo com diferentes visões 
filosóficas, são inerentes a todas as pessoas baseados em sua condição 
humana, para lhes garantir uma vida digna. São também garantias 
jurídicas que protegem as pessoas ou grupos de pessoas contra ações 
institucionalizadas de governos ou agentes do Estado, seja em serviços 
de saúde pública ou privada, que possam afetar ou restringir as 
liberdades fundamentais desses grupos ou pessoas. Tal como ressalta o 
autor, os direitos humanos são universais, inalienáveis, intransferíveis, 
indivisíveis, interdependentes, imprescritíveis, invioláveis e efetiváveis.

Uma estratégia reconhecidamente eficiente e eficaz para 
assegurar o respeito aos direitos humanos e civis das pessoas em 
sofrimento mental que foi recomendada desde 1990 pela Declaração 
de Caracas é o investimento em ações de base territorial e comunitária. 
Os estudos de Milton Santos (2008) concebem o território como 
espaço dinâmico de inter-relações onde as pessoas vivem, trabalham, 
sofrem e sonham. É no território que identificamos as necessidades e 
as demandas da comunidade, onde se revelam as diferentes culturas 
onde se encontra a diversidade e a diferença.

Lancetti (2002) propõe a compreensão da saúde mental em 
um processo de “complexidade invertida”. Isso significa que enquanto 
na saúde em geral se concebe a hospitalização como o maior nível 
de complexidade da assistência, na saúde mental o nível de atenção 
que requer maior complexidade está associado à experiência de 
viver o cotidiano. Nesse enfoque, há que se considerar: os lugares 
sociais institucionalizados e os não institucionalizados, como a rede 
de atenção à saúde, a comunidade, enfim, todos os territórios geo-
políticos nos quais se experimenta a vida.

Este autor confirma o potencial da ação territorial em saúde 
mental para valorizar as subjetividades, para modificar as relações, 
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para favorecer o protagonismo dos sujeitos, a construção de vínculo 
e a co-responsabilização pelo cuidado e ainda para transformar a 
cultura da comunidade em relação às necessidades de saúde mental. 

Na área da saúde é imprescindível a implementação de uma 
rede de atenção integral que comporte a saúde mental - organizada 
por instituições públicas e privadas, que constituem recursos das 
diferentes áreas do conhecimento e da atividade humana, articulada 
intersetorialmente, coerente com os princípios do SUS e com os 
pressupostos da RP e capaz de garantir atendimento qualificado que 
favoreça a inclusão social, a autonomia do sujeito e o exercício pleno 
dos direitos.

De acordo com a OMS (2005, p. 35) a legislação pode 
desempenhar importante papel para melhoria do acesso à atenção à 
saúde mental que “significa aumento na disponibilidade dos serviços, 
melhoria da acessibilidade financeira e geográfica e fornecimento de 
serviços que sejam aceitáveis e de qualidade adequada”. 

Apesar das conquistas advindas com o processo pela RP, 
predomina uma cultura manicomial que em confronto com a Lei da 
RP, com a CF e com os princípios da ONU, permanece discriminando 
as pessoas e mantendo espaços de exclusão e práticas de violência.

No Brasil, desde a década de 1990, a saúde mental tem 
experimentado profundas mudanças com relação ao modelo de 
assistência psiquiátrica tradicional. Essas mudanças apresentam 
potencial para uma superação paradigmática deste modelo, propõem 
uma nova política de saúde mental que envolve a transformação da práxis 
na perspectiva dos Direitos Humanos, dos direitos constitucionais, 
do direito à saúde, dos princípios do SUS e pressupostos de uma RP 
emancipadora de sujeitos sociais concretos.

Nesse contexto, reconhecemos que a luta por uma RP 
transformadora da realidade da área da saúde mental precisa avançar 
no sentido da exigibilidade dos direitos já legalizados e na construção 
de uma nova atenção em saúde mental. Essa nova perspectiva deve 
se refletir na prática social a partir da valorização da diferença, da 



109|  Direito e Saúde: Cidadania e Ética na Construção de Sujeitos Sanitários

diversidade e da singularidade, possibilitando novas relações entre a 
sociedade e a loucura para a construção de novos sujeitos de direitos.

DIRETRIZES ATUAIS E DESAFIOS PARA A LEGITIMIDADE DOS DIREITOS EM 
SAÚDE MENTAL

Em 2010, aconteceu, após nove anos, IV Conferência Nacional 
de Saúde Mental- Intersetorial que significou um marco na história 
das CNSM por incluir, pela primeira vez, além dos técnicos e dos 
gestores da área da saúde, usuários, familiares, representantes dos 
movimentos sociais envolvidos com políticas públicas, entre as quais 
as políticas de saúde..

Nessa conferência foi evidenciado o crescimento da 
complexidade, da multidimensionalidade e da pluralidade das 
necessidades em saúde mental, o que “exigiu de todo o campo a 
permanente atualização e diversificação das formas de mobilização e 
articulação política, de gestão, financiamento, normatização, avaliação 
e construção de estratégias inovadoras e intersetoriais de cuidado”. É 
necessário, portanto, “consolidar os avanços e enfrentar os desafios” 
(BRASIL, 2010 p. 7).

A conferência foi estruturada em três eixos temáticos: Eixo I - 
Políticas Sociais e Políticas de Estado: pactuar caminhos intersetoriais; 
Eixo II - Consolidar a Rede de Atenção Psicossocial e Fortalecer os 
Movimentos Sociais; e Eixo III - Direitos Humanos e Cidadania como 
desafio ético e intersetorial. É, precisamente, no terceiro eixo onde se 
apresentam as novas diretrizes para as políticas públicas em saúde 
mental no que diz respeito ao tema do direito em saúde mental. 
Os sub-eixos discutidos nas três etapas e que integraram o terceiro 
eixo foram: 1) Direitos Humanos e Cidadania; 2) Trabalho, Geração 
de Renda e Economia Solidária; 3) Cultura e Diversidade Cultural; 
4) Justiça e Sistema de Garantia de Direitos; 5) Educação, inclusão 
e cidadania; 6) Seguridade Social: Previdência, Assistência Social 
e Saúde; 7) Organização e mobilização de usuários e familiares em 
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saúde mental; 8) Comunicação, Informação e Relação com a Mídia; e 
9) Violência e Saúde Mental.

Como princípios e diretrizes gerais recomendados no relatório 
da IV CNSM intersetorial com relação ao tema do Direito e da Cidadania 
foram apontados: a necessidade de considerar os direitos humanos 
como um dos temais mais fundamentais para a transformação do 
modelo tradicional da política e da assistência psiquiátrica; a abolição 
das práticas tratamento crueis ou degradantes pelo fortalecimento do 
Sistema Nacional de Vigilância acerca dos casos de violência em saúde 
mental; o fortalecimento dos Conselhos de Saúde, de suas Comissões 
de saúde Mental e do Conselhos de Direitos Humanos; a criação, nas 
três esferas de governo, de uma comissão permanente de direitos 
humanos que atue junto ao Ministério Público; a implementação da 
Política Nacional de Humanização nos serviços de saúde mental; e a 
revisão das interdições das pessoas com sofrimento psíquico.

Foram ainda recomendados: o investimento em componentes 
educacionais e culturais que promovem os direitos humanos; o 
combate ao estigma e o respeito à diversidade através de políticas 
públicas específicas; as políticas de incentivos ao exercício efetivo 
dos Direitos Universais (moradia, transporte, lazer, esporte, 
educação, cultura, inclusão digital e universalidade, acessibilidade e 
integralidade à saúde) nas três esferas de governo; e a ampliação dos 
direitos sociais (1. inclusão dos usuários da rede de saúde mental 
pelo trabalho, 2. isenção tarifária de transporte, 3. acesso e obtenção 
de documentos pessoais e 4. direito a acompanhante em todos os 
casos de internação).

Verifica-se que os princípios e diretrizes estabelecidas no 
Eixo III estão coerentes com os princípios da ONU, com o direito 
constitucional à saúde, com a legislação sanitária e com os pressupostos 
da RP. No entanto, ainda existem muitos desafios a serem enfrentados 
como: o conceito de presunção de periculosidade, a efetivação da Lei 
da RP; o combate ao estigma e às violências; a garantia de reinserção 
social; o fortalecimento dos conselhos de saúde e garantia da efetiva 
participação dos usuários e familiares nas delegações das conferências 
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de saúde/saúde mental; a educação em direitos humanos para usuários, 
familiares, trabalhadores e gestores, acadêmicos e principalmente a 
transformação das mentalidades sobre a loucura.

Jacobina (2003 p. 74) aponta como grande desafio para o 
Direito à saúde mental a questão da “harmonização entre a legislação 
sanitária e essa aberração conhecida como medida de segurança”, 
pois mesmo sendo considerados como estabelecimentos hospitalares 
públicos, os locais onde se cumpre a referida medida não integram o 
SUS, mas o sistema penitenciário. Isso significa que não são regidos 
pelos princípios do SUS (leis 8.080 e 8.142/90), mas pelos princípios 
da execução penal (lei n.º 7.210/84).

Nas últimas décadas, apesar de conquistas significativas 
relativas ao processo de encaminhamento para a efetivação da RP, 
há ainda na atualidade, complexos desafios a serem superados, 
inclusive alguns relacionados ao campo do direito. Considerando que 
os Direitos Humanos fundamentam o processo pela RP no mundo 
e que no Brasil foram legalizados vários direitos para as pessoas em 
sofrimento mental, destacamos a importância da legitimação dos 
mesmos no cotidiano dos serviços e na vida social.

Consideramos que para a legitimação dos direitos 
relacionados à área da saúde mental é necessário o exercício 
efetivo de cidadania de todos os sujeitos envolvidos nos processos 
de legitimação dos direitos, seja por meio da participação efetiva 
no desempenho dos diferentes papéis sociais, da construção de 
políticas públicas ou dos processos de trabalho potentes para a 
transformação do status quo. 

Defendemos portanto, o encaminhamento de uma RP que 
contribua para a construção de uma nova cultura, que comporte um 
novo aprendizado sobre a loucura a partir da incorporação de novos 
valores que possibilitem o reconhecimento da igualdade na diferença, 
da diversidade, da dignidade e da singularidade, categorias inerentes à 
existência social dos seres humanos.
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Considerações Finais
A relação entre saúde mental e Direito é histórica e acompanha 

a construção do saber psiquiátrico tradicional que recentemente 
vem sendo criticado e negado pelos movimentos sociais que lutam 
contra a violação dos direitos humanos das pessoas em sofrimento 
mental. Desse modo, os direitos humanos podem ser considerados 
um constructo sócio-histórico fundamentado na dignidade humana 
que pressupõe uma igualdade de direitos para todos independente de 
suas diferenças e das suas divergências. 

No Brasil, desde o MLAM e com o início do processo pela 
RP tem ocorrido uma verdadeira ampliação de direitos sociais, civis 
e de saúde para as pessoas em sofrimento mental e seus familiares 
no sentido de garantir o respeito à diferença, uma atenção em saúde 
integral e qualificada, a inclusão social, o acesso aos benefícios 
sociais e trabalhistas e o resgate da cidadania para aqueles que por 
tanto tempo vivem à margem de uma sociedade consumista, egoísta 
e excludente.

A garantia do exercício pleno de direitos à saúde/saúde mental 
depende portanto, de políticas públicas intersetoriais e estruturais que 
demandem uma prestação positiva por parte do Estado e um efetivo 
controle social das ações de governo por parte da cidadania.

Reconhecemos a saúde como um direito inalienável, 
intransferível e, portanto fundamental para os outros direitos e para 
a própria vida de todos os seres humanos. Portanto, faz-se necessário 
a concretização dos direitos já assegurados na legislação para que as 
pessoas possam exercer plenamente sua cidadania.

Apesar dos avanços advindos com a RP é evidente que o 
desconhecimento ou a “não-apropriação” e a pouca difusão dos 
direitos em saúde mental entre a sociedade, fato que constitui uma 
grandes dificuldade para o processo de exigibilidade desses direitos.

Consideramos a inclusão dos Direitos Humanos como 
eixo temático da IV CNSM um marco para as políticas públicas e 
saúde mental uma vez que foi reconhecida a importância de sua 
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transversalidade com a saúde mental e para a consolidação da Reforma 
Psiquiátrica no país.

Defendemos que o pleno exercício de direitos em saúde mental 
para além de sua intervenção micropolítica no cotidiano dos serviços 
de saúde/saúde mental requer um contínuo processo de educação 
voltado para essa temática e de uma ativa participação dos sujeitos 
sociais na construção de uma cidadania plena e ativa para as pessoas 
em sofrimento mental.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, J.M.P de.  IV CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE MENTAL – 
JUNHO DE 2010. EIXO 3 - DIREITOS HUMANOS COM DESAFIO ÉTICO PARA 
A CIDADANIA. Sub-Eixo – Direitos Humanos e Cidadania. Disponível http://portal.
saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/dhjorgemarcio.pdf Acesso em 23 mar 2011. 7 p.

AMARANTE, P (Org) Franco Basaglia: escritos selecionados em saúde mental e 
reforma psiquiátrica. Rio de Janeiro: Gramond, 2005.

AMARANTE, P . Medicalização da vida. IN: Direitos Humanos? O que temos a 
ver com isso? Comissão dos \Direitos Humanos do CRP-RJ (org). Rio de Janeiro: 
Conselho Regional de Psicologia – RJ, 2007. 174p

AMARANTE, P. Novos Sujeitos, Novos Direitos: o debate em torno da reforma 
psiquiátrica. Cad. Saúde Públ., Rio de Janeiro, 11 (3): 491-494, jul/set, 1995

AMARANTE, P. Saúde mental e atenção psicossocial. Rio de Janeiro: Editora 
Fiocruz, 2007.

BASAGLIA F, O. Saúde e Doença IN: AMARANTE, P. CRUz, L. B.(Orgs) Saúde 
mental, formação e crítica. Rio de Janeiro : Laps ENS/FIOCRUz, 2008.

BRITO, J. A. de. Direito à saúde. Diálogos com direitos humanos e a justiça 
ambiental. In: OLIVEIRA, M.H.B de; VASCONCELLOS, L.C.F de. (Org) Direito 
& Saúde: um campo em construção. Rio de Janeiro: Ediouro, 2009.



114 Orgs. Maria Helena Barros de Oliveira, Luiz Carlos Fadel de Vasconcellos, et al.  |

BRASIL. SISTEMA úNICO DE SAúDE. CONSELHO NACIONAL DE 
SAúDE. Comissão Organizadora da IV. Conferência Nacional de Saúde Mental 
– Intersetorial. Relatório Final da IV Conferência Nacional de Saúde Mental – 
Intersetorial, 27 de junho a 1 de julho de 2010. Brasília: Conselho Nacional de 
Saúde/Ministério da Saúde, 2010, 210 p.

Declaração Universal dos Direitos Humanos. 1948. [acesso em: 26 mar 2011]. 
Disponível em: http://www.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/ddh_bib_inter_
universal.htm 

FIORIN, J. L.Linguagem e Ideologia. 6 ed. São Paulo: Ática, 2009. (Série 
Princípios).

JACOBINA, P.V. Saúde mental e direito: um diálogo entre a reforma psiquiátrica 
e o sistema penal. Brasília: Monografia de especialização, 2003. Disponível http://
www.prsp.mpf.gov.br/prdc/area-de-atuacao/deconsoccult/Monografia%20-lo%20
Jacobina%20%20Saude%20Mental%20e%20Direito.pdf  Acesso em 23 mar 2011. 
99 p.

LATROwSkA, M. Medicalização da vida e Direitos Humanos.  IN: Direitos 
Humanos? O que temos a ver com isso? Comissão dos \Direitos Humanos do 
CRP-RJ (org). Rio de Janeiro: Conselho Regional de Psicologia – RJ, 2007. p.145-
152

LANCETTI, A. (Org.). A saúde mental e a Saúde da Família.2 ed. São Paulo: 
HUCITEC, 2002. Coleção Saude&loucura7.

LANCETTI, A. A questão do direto e das instituições. IN: Direitos Humanos? O 
que temos a ver com isso? Comissão dos \Direitos Humanos do CRP-RJ (org). Rio 
de Janeiro: Conselho Regional de Psicologia – RJ, 2007. 174p

OLIVEIRA, M.H.B de; VASCONCELLOS, L.C.F de. (Org) Direito & Saúde: um 
campo em construção. In: Direito à saúde. Diálogos com direitos humanos e a 
justiça ambiental. Rio de Janeiro: Ediouro, 2009.

OSMAN, R. Saúde mental: os direitos fundamentais.  Rio de Janeiro: Espaço 
Artaud, 2008. Coleção Direito e Saúde Mental I. 121 p.



115|  Direito e Saúde: Cidadania e Ética na Construção de Sujeitos Sanitários

PINHEIRO, G. H. A. Comentários à Lei da Reforma Psiquiátrica: uma leitura 
constitucional da lei nºn10.216, de 6 Abril de 2001. Fortaleza: Tear da Memória, 
2010. 144p.

SANTOS, M. Técnica, espaço, tempo: globalização e mio-técnio-científico-
infirmacional. E ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo. 2008.

SILVA, A.T.M.C et al. Diversidade, cultura e saúde mental: novas dimensões 
para a compreensão da loucura. Texto apresentado e distribuído no Seminário: 
Diversidade, Cultura e Saúde Mental – outras dimensões para a compreensão da 
loucura. Grupo de Estudo em Saúde Mental do DESPP/CCS/UFPB, em 15-12-
2010.

yASUI, S. Rupturas e encontros: desafios da Reforma Psiquiátrica brasileira. Rio 
de Janeiro: Editora FIOCRUz, 2010. 192 p. (Coleção Loucura & Civilização)

ORGANIzAçãO MUNDIAL DA SAúDE. Livro de recursos da OMS 
sobre saúde mental, direito humanos e legislação: cuidar sim, excluir 
não. 2005. Disponível em:  http://www.who.int/mental_health/policy/
Livroderecursosrevisao_FINAL.pdf Acesso em 23 mar 2011.





capítulo 5

O DeSenvOlvIMentO InfantIl COMO DIReItO Da 
CRIança: ReflexõeS SOBRe aS POlítICaS De SaúDe 
PaRa a InfânCIa aPóS COnSOlIDaçãO DO eStatUtO 

Da CRIança e DO aDOleSCente

Ângela Cristina Dornelas da Silva¹
Maria Helena Barros de Oliveira²

Gabriel Eduardo Schütz³

INTRODUÇÃO
O desenvolvimento infantil é um processo complexo, resultado 

da interação do corpo geneticamente programado com o ambiente 
social e cultural no qual a criança está inserida. Na perspectiva de 
Piaget, significa dizer que o processo de desenvolvimento individual 
tem uma origem biológica que para alcançar todo seu potencial 
necessita da experiência ou da ação sobre o meio, e do contato social 
(PIAGET, 1973). 

Para Gesell (1996) o desenvolvimento infantil é um conceito 
unificador da hereditariedade e do ambiente, ou seja, as potencialidades 
básicas são determinadas geneticamente, mas a maneira como a 
criança utiliza esse potencial, o que ela acaba finalmente por ser, é 
sempre influenciado por aquilo que o ambiente lhe oferece. 

Neste sentido, o desenvolvimento infantil é determinado pela 
integração de fatores biológicos e sociais. Papalia et al (2009) refere 
que uma interação estimulante com adultos responsivos é crucial para 
o desenvolvimento cognitivo, linguístico e psicossocial das crianças. 
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Bowlby (1961) ressalta que o cuidado materno inadequado na 
primeira infância e separações neste período tem influências negativas 
para o desenvolvimento da personalidade. Bowlby enfatiza ainda, que 
seria essencial para a saúde mental que o bebê e a criança pequena 
tivessem uma relação calorosa, íntima e contínua com a mãe (ou mãe 
substituta) e que fosse prazerosa e satisfatória para ambos. 

Por outro lado, o peso ao nascer, a idade gestacional de 
nascimento, a presença de deficiência, o estado nutricional, dentre 
outros fatores biológicos, também influenciam a qualidade e o ritmo 
do desenvolvimento infantil.

Entretanto, o reconhecimento das peculiaridades desta fase do 
desenvolvimento humano não ocorreu apenas nas ciências da saúde. 
As ciências humanas contribuíram fundamentalmente para que as 
medidas de proteção à infância fossem sendo construídas e executadas 
pelo Estado por meio das políticas públicas. 

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 criou dispositivos em 
favor da infância, com base nas Declarações Universais dos Direitos 
Humanos (1948) e dos Direitos da Criança (1959), que culminaram 
na homologação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em 
1990. O ECA reconhece a criança e o adolescente como cidadãos e 
sujeitos de Direito, estabelecendo uma série de normas de condutas 
e comportamentos na tentativa de modelar a relação entre adultos e 
crianças com base no respeito e proteção à infância.

No que diz respeito aos direitos fundamentais da criança e do 
adolescente, o direito ao desenvolvimento sadio e harmonioso integra 
o direito à vida e à saúde. Este, por seu turno, é garantido por meio 
do Sistema único de Saúde (SUS), desde a vida intrauterina, com a 
assistência à saúde da gestante no período pré e perinatal, e com a 
atenção integral à saúde da criança e do adolescente.

Neste contexto, surgiu a seguinte questão: o ECA e o SUS 
estão alinhados em suas diretrizes normativas no sentido de 
produzir políticas públicas que garantam o desenvolvimento 
infantil harmonioso? A hipótese levantada é a de que existem 
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inconsistências de harmonização entre o ECA e o SUS a despeito 
de ambos terem sido estabelecidos em 1990, sob a unção da 
constituição Federal de 1988. 

O objetivo deste trabalho é, precisamente, identificar os pontos 
de incongruência e de consistência entre o ECA e o SUS. 

A relevância inequívoca de conferir direitos à criança no Brasil, 
com base nas normas legais vigentes, confere uma justificativa a essa 
modalidade de pesquisa, no sentido de identificar eventuais lacunas e 
omissões involuntárias ou não, contribuindo para o aprimoramento 
das políticas públicas nessa área.

Utilizamos como metodologia no trabalho, a confrontação 
do ECA e do SUS, em seus dispositivos legais originais (Lei 8.069, de 
13/07/1990 e Lei 8.080, de 19/09/1990), observando suas características 
e sintonia. Além disso, efetuamos uma revisão bibliográfica sobre o 
tema, em textos clássicos e em publicações acadêmico-científicas 
mais recentes, assim como também foram utilizados sítios da internet 
oficiais do Ministério da Saúde do Brasil.

Por fim, observamos se as políticas públicas de saúde para a 
infância estão em consonância com as diretrizes do ECA e do SUS, e se 
de fato atendem as demandas do desenvolvimento infantil conforme 
as teorias clássicas preconizam. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente e o Sistema Único de Saúde: 
uma confrontação

A Constituição Federal de 1988, de acordo com Lobato e 
Fleury (2009), imprimiu mudanças nas políticas sociais brasileiras 
que passaram a ter como base a noção de direito de cidadania, tendo 
como fundamentos a universalização do acesso, a descentralização 
político-administrativa e a participação social. 

Neste contexto foram instituídos o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA), através da Lei 8.069 de 13 de julho de 1990, e o 
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Sistema único de Saúde (SUS), através da Lei 8.080 de 19 de setembro 
de 1990. Conjuntamente, os estatutos reconhecem que todas as pessoas 
são sujeitos de direitos, pois incluem crianças e adolescentes como 
tais, e que a saúde é um direito fundamental de todo ser humano, 
representando um marco legal para um grande projeto de inclusão 
social no Brasil. 

O ECA dispõe sobre a proteção integral da criança e do 
adolescente, considerando como criança a pessoa até doze anos de 
idade incompleto e o adolescente aquela entre doze e dezoito anos de 
idade, e declara no Art. 3º que: 

a criança e o adolescente gozam de todos os direitos 
fundamentais inerentes à pessoa humana, sem 
prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, 
assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas 
as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar 
o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e 
social, em condições de liberdade e de dignidade.

Considera como direitos fundamentais: o direito à vida e 
à saúde, o direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, o direito 
à convivência familiar e comunitária, o direito à educação, à 
cultura, ao esporte e ao lazer, o direito à profissionalização e à 
proteção no trabalho. 

De acordo com o ECA, o direito à vida e à saúde, deve ser 
efetivado através de políticas sociais públicas que permitam o 
nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, determinando 
que o Sistema único de Saúde assegure o atendimento à gestante e à 
criança para esta finalidade.

Em contrapartida, o SUS é corporificado pelo “conjunto de 
ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas 
federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e 
das fundações mantidas pelo poder público” (Lei 8.080, 1990). 
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A lei que regulamenta o SUS dispõe sobre as condições para 
a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços de saúde em território nacional, e se 
constrói a partir da idéia de que “a saúde é um direito fundamental do 
ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao 
seu pleno exercício” (Art. 2º).

Rios (2009) ressalta que ao se dizer que o direito a saúde é 
um direito fundamental significa dizer que ele vincula os Poderes 
Legislativo, Executivo e Judiciário, e que não pode ser subtraído da 
Constituição nem mesmo por emenda constitucional e implica que o 
Estado brasileiro deve fazer o possível para promover a saúde.

Pelo fato de ambas as leis terem sido criadas em um mesmo 
contexto sócio-político são perceptíveis características semelhantes 
entre elas. Primeiramente, são resultados de movimentos de luta 
pela redemocratização da sociedade brasileira, ocorridas na década 
de 1980, envolvendo diversos movimentos sociais, que criaram 
as possibilidades para inovação de políticas públicas a partir da 
promulgação da Constituição Federal de 1988. 

De acordo com Rosário (2004), o movimento social brasileiro 
em favor da infância e adolescência nasceu nos anos de 1980, inspirado 
por outros movimentos da sociedade civil como o das mulheres, das 
desigualdades raciais, de defesa do meio ambiente, dentre outros, e 
se fortalece juntamente com o processo de redemocratização do 
Estado brasileiro a partir e 1985. O SUS, por sua vez, é resultado de 
um processo histórico de lutas do Movimento Sanitário Brasileiro, 
intensificado a partir dos anos 1970 e 1980 em consonância com 
as lutas pelo processo de redemocratização da sociedade brasileira 
(RONCALLI, 2003).

Portanto, observam-se nos documentos, princípios 
constitucionais em comum. A Constituição de 1988 defende o 
caráter descentralizado da administração, pois define os municípios 
como membros da federação, estabelecendo, no artigo 18º, que “a 
organização político-administrativo da República Federativa do Brasil 
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compreende a União dos Estados, o Distrito Federal e os municípios, 
todos autônomos.” (BRASIL, 1988). 

No que tange ao ECA, no Art. 88, o atendimento a criança 
e ao adolescente e suas famílias deve ser municipalizado, através de 
conselhos municipais, estaduais e nacional dos direitos da criança e do 
adolescente. Determina ainda a criação e/ou manutenção de programas 
específicos, observada a descentralização político-administrativa. Da 
mesma forma, a lei 8.080 tem como diretriz a descentralização dos 
serviços para os municípios e a regionalização e hierarquização da 
rede de serviços de saúde. 

Para Cordeiro (2001) o projeto de descentralização/ 
municipalização nasce ainda durante o regime autoritário por 
partidos contrários ao regime a partir das críticas e denúncias dos 
resultados perversos da centralização autoritária e da concentração de 
poderes. Pereira (1997) destaca que a gestão pública descentralizada 
está mais voltada para o controle dos resultados do que o controle 
dos procedimentos. Logo, a descentralização permite tanto o 
reconhecimento das necessidades da população local quanto possibilita 
o planejamento das ações e execução dos planos com maior eficiência.  

Outro aspecto em comum é o da participação social. 
Comparando os documentos originais percebe-se que o tema é 
tratado com maior profundidade no ECA. O Art. 132 explica que “em 
cada município haverá, no mínimo, um Conselho Tutelar composto 
por cinco membros, escolhidos pela comunidade local...” e o Art 
133 complementa que para candidatura a membro será exigido que 
o pretendente resida no município, seja maior de 21 anos e tenha 
idoneidade moral reconhecida. A lei 8.080 apenas cita que deverá 
haver a participação da comunidade sem definir de que modo se 
dará esta participação, uma vez que a participação da comunidade na 
gestão do SUS é definida em lei complementar: Lei 8.142 de 28 de 
dezembro de 1990.

Com relação à universalização da cobertura, está implícito 
nos dois estatutos que todas as pessoas devem ter acesso aos 
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serviços de saúde, assim como todas as crianças e adolescentes 
receberão atendimento nos conselhos tutelares e serão alvo das 
medidas de proteção. 

Observa-se também que ambos os estatutos responsabilizam 
não só o Estado para a promoção da saúde e proteção da criança e 
do adolescente, ambos responsabilizam o indivíduo, a família, a 
comunidade, a sociedade em geral e prevêem ações intersetoriais para 
a promoção a saúde e proteção da criança e do adolescente.

Atualmente, passadas duas décadas após aprovação de ambas 
as leis, as redações não são tão diferentes dos documentos originais. 
As alterações feitas denotam que ambos os estatutos evoluíram 
harmoniosamente. Como exemplo, podemos citar os cuidados 
com a saúde da gestante para a qual foram acrescentadas medidas 
reconhecendo a importância do componente emocional neste estágio 
da vida da mulher. O ECA determina o acompanhamento psicológico 
como forma de minorar as conseqüências do estado puerperal e é 
corroborado pela Lei da Saúde que incluiu o direito a um acompanhante 
indicado pela parturiente durante todo o trabalho de parto. 

 
As Políticas de Saúde para a Infância

A consolidação do Estatuto da Criança e do Adolescente criou 
uma nova perspectiva em torno da infância. A legislação delimitou 
cronologicamente o ser criança, identificou e responsabilizou sujeitos 
e instituições que estão diretamente envolvidos com a proteção da 
infância. A população infantil passou a ter prioridade nacional, 
entrando nas agendas políticas e acadêmicas e assim impulsionando 
estudos para identificar as demandas destes novos sujeitos de direitos.

 De acordo com Mendonça (2002) “a política social implícita 
no ECA, definiu que a ação social das novas agências devia superar 
as condições materiais e oferecer novos estilos ou comportamentos 
e atitudes que emancipassem o jovem, percebido como sujeito de 
direitos. A nova política ratifica o compromisso do Estado em oferecer 
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assistência integral, pública, gratuita e universal ao jovem segundo as 
necessidades de cada fase de seu ciclo de desenvolvimento”.

Esta nova relação do Estado com a população infantil 
somada ao aumento da cobertura proporcionado pelo SUS impôs 
um novo direcionamento das políticas de saúde para a infância. A 
assistência, antes de cunho campanhista, importada das agências 
internacionais, passa por um processo de mudança para melhor 
atender a realidade brasileira. 

Na ocasião, as condições da população brasileira apontavam 
para a necessidade de preservar a vida das crianças, combatendo a 
desnutrição e a mortalidade infantil que tinham índices alarmantes, 
sobretudo na Região Norte e Nordeste. Entretanto, apesar da 
desnutrição infantil ter diminuído consideravelmente em todo 
território nacional, a redução da mortalidade infantil continua sendo 
um grande desafio das políticas públicas de saúde.

A Área Técnica de Saúde da Criança e Aleitamento Materno 
do Ministério da Saúde é responsável por discutir, propor e apoiar a 
implementação de estratégias nos Estados e Municípios que reduzam a 
mortalidade e promovam a saúde integral da criança (BRASIL, 2011).

As prioridades nas políticas de saúde para a infância estão 
de acordo com o compromisso do Brasil com os Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio, em especial a meta 4 que é reduzir a 
mortalidade infantil, e a meta 5 que é melhorar a saúde das gestantes 
(PENUD, 2011), com o Pacto de Redução da Mortalidade Materna e 
Neonatal, com o Pacto pela Saúde e com o Programa Mais Saúde. 

Apesar de nos enunciados das políticas o compromisso de 
prover qualidade de vida para que a criança possa crescer e desenvolver 
todo o seu potencial esteja presente, o que se observa nos documentos 
é um direcionamento quase que exclusivo das ações para combater a 
mortalidade infantil. Esta prioridade denuncia a situação da infância 
pobre no país cuja intervenção do Estado ainda tem como foco garantir 
a sobrevivência das crianças. Assim, a provisão do desenvolvimento 
infantil se reduz a manutenção da vida livre de doenças.
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É importante ressaltar que a preocupação com a taxa de 
mortalidade infantil (TMI) está para além da promoção de saúde 
das crianças uma vez que a mesma é considerada um bom indicador 
das condições de vida, pois reflete o estado de saúde da parcela 
mais vulnerável da população. A TMI traduz a estimativa do risco 
de um nascido vivo morrer durante o seu primeiro ano de vida em 
determinada área geográfica e período. Valores altos refletem, em 
geral, níveis precários de saúde, condições de vida e desenvolvimento 
sócio-econômico (DUARTE, 2007). 

A redução da mortalidade infantil está presente nos diversos 
documentos ordenadores de metas e estratégias para a saúde das 
crianças, nos quais o incentivo ao aleitamento materno é tido como a 
principal arma de combate ao problema.

O departamento de atenção básica do Ministério da Saúde 
defende o aleitamento materno como uma das melhores formas de 
evitar mortes de crianças menores de cinco anos, ressaltando que 
“o aleitamento materno é a mais sábia estratégia natural de vínculo, 
afeto, proteção e nutrição para a criança e constitui a mais sensível, 
econômica e eficaz intervenção para redução da morbi-mortalidade 
infantil”. Defende ainda que o aleitamento produz impacto grandioso 
na promoção da saúde integral da dupla mãe/bebê e regozijo de toda 
a sociedade (BRASIL, 2009). 

O poder do aleitamento materno é consenso entre especialistas 
e importantes agências voltadas para o apoio às crianças, como o Fundo 
das Nações Unidas para a Infância (UNICEF). Varias estratégias para 
garantir o aleitamento aos menores de dois anos são lançadas e o Brasil 
constantemente as tem apoiado. 

Neste contexto, o Brasil adere à iniciativa da UNICEF e da 
Organização Mundial de Saúde “Hospital Amigo da Criança”, que 
diz respeito ao credenciamento de hospitais para serem referência 
em amamentação em seus municípios. As mães são orientadas e 
apoiadas para o sucesso da amamentação desde o pré-natal até o 
puerpério, aumentando dessa forma os índices de aleitamento 
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materno exclusivo e continuado e reduzindo a morbi-mortalidade 
materna e infantil. Os hospitais certificados recebem incentivos 
financeiros do governo federal. 

Os bancos de leite humano, vinculados aos hospitais maternos 
e/ou infantis, também fazem parte do conjunto de medidas para 
fortalecer a amamentação exclusiva. Esses bancos têm como objetivo 
promover, proteger e apoiar o aleitamento materno; operacionalizar, de 
forma otimizada, o excedente da produção láctica de suas doadoras e 
executar as operações de coleta, seleção e classificação, processamento, 
controle clínico, controle de qualidade e distribuição do leite humano 
ordenhado, em conformidade com os dispositivos legais vigentes 
(Portaria MS-322/88).

A melhoria dos serviços prestados à gestante, à nutriz e ao recém 
nascido em nível ambulatorial e hospitalar, assim como o controle de 
doenças prevalentes da infância e a vigilância aos óbitos maternos e 
infantis constituem a síntese das políticas de saúde para a infância.

Neste sentido, os pactos pela saúde foram se efetivando para a 
redução da mortalidade no primeiro ano de vida. Este é o caso do Pacto 
Nacional pela Redução da Mortalidade Materna e Neonatal (BRASIL, 
2004) que tem como estratégia principal a melhoria da assistência no 
pré-natal, no parto e no puerpério, e a integração da mãe e do recém 
nascido à rede de atenção básica. Essa política prevê ações como a 
expansão da oferta de exames a gestante e ao recém nascido, aumento 
da cobertura vacinal, apoio ao aleitamento materno e a vigilância ao 
óbito materno e neonatal.  

O pacto pela saúde, no eixo pacto pela vida, também apresenta 
como objetivo para a infância a redução da mortalidade. As metas 
estabelecidas pelo pacto para o ano de 2006 foram: redução da 
mortalidade neonatal em 5%, redução em 50% dos óbitos por doença 
diarréica e 20% por pneumonia, apoio a elaboração de propostas de 
intervenção para a qualificação da atenção as doenças prevalentes e a 
criação de comitês de vigilância do óbito em 80% dos municípios com 
população acima de 80.000 habitantes (BRASIL, 2006) 



127|  Direito e Saúde: Cidadania e Ética na Construção de Sujeitos Sanitários

O fato de as taxas de mortalidade infantil não terem 
declinado uniformemente em todas as regiões do país revelou 
que as desigualdades sociais ainda são marcantes entre as regiões, 
o que levou o governo a criar um novo pacto. Assim, em 2008 foi 
lançado o Pacto pela Redução da Mortalidade Infantil Nordeste-
Amazônia Legal, com o compromisso de acelerar a redução das 
desigualdades na Região Nordeste e Amazônia Legal. Esse pacto 
visa construir uma estratégia com os governadores da região 
para acelerar o enfrentamento dos seguintes desafios: redução 
do analfabetismo, redução da mortalidade infantil, erradicação 
do sub-registro civil e o fortalecimento da agricultura familiar 
(RET-SUS, 2010).

Todavia, o programa “Mais Saúde” lançado mais recentemente, 
propõe estratégias para melhorar a assistência à saúde a partir de eixos 
temáticos, e assim, as ações específicas para a infância, descritas no eixo 
da promoção da saúde, já apresentam estratégias de maior amplitude 
para suprir as necessidades de desenvolvimento das crianças, e não só 
a sobrevivência.

Uma das medidas propostas pelo “Mais Saúde” é a 
implementação do Projeto Saúde na Escola que possibilita, entre 
outros ganhos, que as equipes de saúde da família cheguem às escolas, 
permitindo a melhoria da capacidade de aprendizagem das crianças. 
A medida prevê a realização de exames clínicos para detecção de 
problemas visuais e auditivos dentre outros, oferecendo tratamento 
quando necessário e acompanhamento odontológico. 

Seguindo a concepção da determinação social da saúde, que 
evidencia a necessidade de ações intersetoriais para a promoção da 
saúde, o “Mais Saúde” apóia como medida de ação a implantação do 
projeto piloto “Estratégia Brasileirinhas e Brasileirinhos Saudáveis”, 
com o objetivo de construir novas ofertas de cuidado humanizado 
à saúde dirigidas as crianças até cinco anos em cinco municípios 
de macrorregiões previamente identificadas com mais de 100 mil 
habitantes até 2011 (BRASIL, 2010).
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A Estratégia se apóia na idéia de que a integração do ser 
humano ao macro ambiente social vem precedida de toda uma sorte 
de experiências - o chamado ‘ambiente facilitador’ dos primórdios 
de sua vida - relacionado à vivência de dependência total do outro 
ser humano que lhe devota cuidados fundamentais, em geral, a mãe, 
sendo esta a base da formulação do que denominamos determinantes 
psíquicos da Saúde (PENELLO, 2009). 

Uma estratégia desse tipo exige colaborações intersetoriais para 
o cumprimento de suas metas, como a que propõe ações conjuntas de 
serviços/ equipes de saúde com as creches e escolas onde a criança 
estiver matriculada. A proposta de implementar o Programa de Saúde 
nas Escolas em parceria com o Ministério da Educação e Cultura, 
incorpora, dentre outros elementos, o uso de instrumentos de 
avaliação de desenvolvimento psicomotor precoce que detecte sinais 
de alerta para o autismo e outros distúrbios do desenvolvimento.

De acordo com Temporão e Penello (2010) “torna-se necessário 
agregar à ausência de doenças a intensidade de experiências de vida 
e expressões de criatividade que permitam a superação dos fatores 
geradores de mal-estar e sofrimento que limitam e desqualificam a 
vida”. Os autores comentam ainda que os padrões pessoais do viver e 
conviver, que tem a ver com a capacidade individual para manejar com 
autonomia as questões vivenciais, estão relacionados com os vínculos 
nos primórdios da vida. A partir daí o sujeito pode se desenvolver com 
responsabilidade e melhorar seus padrões de saúde. 

Esta estratégia representa um novo modo de pensar as políticas 
de saúde para a infância. Através de suas ações, apresenta maiores 
chances de suprir as necessidades das crianças do ponto de vista do 
desenvolvimento global, conforme preconizam teóricos clássicos 
como Piaget, winnicott, Bowlby e outros. 

Também são necessárias ações intersetoriais dirigidas aos 
demais atores envolvidos com a infância para garantir a saúde integral 
da criança. As famílias precisam ser empoderadas, através de políticas 
que melhorem o nível educacional e melhorem as condições de 
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emprego e renda de seus membros. Concomitantemente, melhorias 
nas condições de habitação e nas condições dos ambientes públicos 
para que se tornem mais saudáveis, são medidas importantes para 
que as crianças sejam nutridas de estímulos capazes de levá-las a um 
estado de menor vulnerabilidade e de maior autonomia. 

CONCLUSÃO 
O estudo demonstrou que o ECA fornece uma base legal para 

garantir o desenvolvimento infantil, pois estabelece parâmetros e 
metas para a criação de políticas sociais e de saúde voltadas para a 
infância. As recomendações estão fundadas no reconhecimento de que 
o desenvolvimento se dá numa perspectiva interacionista, pois além 
de se preocupar com o aporte biológico como a nutrição da gestante, 
o aleitamento materno e a utilização de testes diagnósticos para 
detecção e tratamento precoce de doenças da infância, preocupam-se 
também com aspectos psicossociais, como a permanência conjunta 
de mãe e filho na situação de internamento e o direito ao registro de 
nascimento gratuito, dentre outros dispositivos.

Também foi identificado que o Estatuto da Criança e do 
Adolescente e o Sistema único de Saúde compartilham concepções 
e diretrizes advindas da Constituição Federal de 1988, e que ao longo 
dos anos, tais legislações mantiveram uma espécie de retroalimentação 
sendo notáveis os ajustes bilaterais que foram sendo feitos nas 
legislações, conforme o conhecimento sobre a assistência a saúde e a 
proteção da infância foram evoluindo nas duas últimas décadas.

Apesar da política de proteção da infância ter tido efeito 
positivo sobre a formulação de políticas de saúde, ambas evoluíram 
na prática de modo descompassado. Enquanto o ECA se apresenta 
desde sua criação em 1990 como uma legislação avançada em termos 
de concepção e proteção da infância, só agora as políticas de saúde 
despertam para uma forma mais completa de promover a saúde 
integral da criança. 
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Portanto, o avanço nos cuidados com crianças que se deram a 
partir da implementação do ECA é incontestável. Porém, o direito da 
criança ao desenvolvimento infantil deve ser entendido e concebido 
não só por autoridades competentes no assunto, e sim por todos os 
cidadãos para que todos sejam co-responsáveis pelo processo de 
desenvolvimento que se dá numa fase da vida em que o ser humano se 
encontra indefeso e imaturo para tomar decisões e responder por elas. 
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capítulo 6

DIReItO e vIOlênCIa De gêneRO: PODeM aS PRÁtICaS 
PROfISSIOnaIS COntRIBUIR PaRa a eManCIPaçãO Da 

OPReSSãO De gêneRO?

Waglânia de Mendonça Faustino e Freitas
Ana Tereza Medeiros Cavalcanti da Silva

Historicamente, os papéis sociais, masculinos e femininos 
foram construídos a partir de referências, baseados nas diferenças 
sexuais, quando se atribuiu ao sexo masculino um valor positivo à sua 
condição biológica e um valor negativo às características biológicas 
da mulher. Essa atribuição de valores permitiu as desigualdades que 
se produziram nas relações sociais entre os sexos, constituindo os 
modelos de gênero. Em decorrência, as relações sociais passam a serem 
vistas como naturais, existentes em si e por si, e não como resultado da 
ação humana (CHAUÍ, 2000). Assim, o que a hegemonia caracterizou 
como natural é compreendida como imutável. Sendo imutável, não 
haveria possibilidades de transformação. 

Baseado nessas concepções, as desigualdades vão se 
solidificando e delimitando o espaço a ser ocupado por homens e 
mulheres na sociedade de modo que o que se apresenta no campo 
biológico é apropriado pelo campo sociológico para justificar 
desigualdades e injustiças. 

As desigualdades entre os sexos ultrapassam o espaço 
privado e ganham a dimensão do espaço público, incluindo-se o 
campo da saúde. Nesse, os modelos de gênero e suas repercussões 
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no âmbito da atenção à saúde da mulher influenciam os processos 
de produção e reprodução dos diversos modos de violência 
quer seja na relação profissional de saúde-paciente, quer seja na 
assistência à mulher para a resolução do conflito. Esses modos 
de violência estão presentes na construção desigual das relações 
de poder dos diversos cenários sociais, porém é na família e nos 
serviços de saúde que ficam mais evidentes.

Todavia, a construção desigual de poder não é fruto da 
sociedade moderna. Ao longo da história, as desigualdades foram 
produzidas, assimiladas e legitimadas originando a naturalização da 
violência de gênero enquanto visão de mundo. É esta visão de mundo 
que arrima a escolha de conceitos e a identificação de referenciais 
com potencial emancipatório ou conservador para a opressão das 
desigualdades, repercutindo no modo como homens e mulheres 
concebem suas identidades de gênero.

Nesse contexto, os profissionais de saúde ancorados em 
identidades de gênero, reproduzem em seus processos de trabalho 
referenciais hegemônicos de desigualdades baseados no sexo, que se 
revelam em relações autoritárias entre profissional de saúde e usuária. 
Nesse sentido, predomina o enfoque conservador dos processos de 
trabalho em detrimento do enfoque emancipatório que a política de 
saúde da mulher da atualidade anuncia na perspectiva de gênero. No 
cotidiano das práticas o enfoque conservador é traduzido, sobretudo, 
no autoritarismo da relação profissional-usuária. 

No campo da saúde, a discussão sobre a violência contra mulher 
se fortaleceu a partir de 1990, com a participação e o compromisso do 
Brasil com as ações propostas naquelas oportunidades. Nessa década, 
o tema da violência, enquanto violação dos direitos humanos ocupou 
espaço em várias conferências nacionais e internacionais (Cairo, 
1994; Conferência do Pará, 1994; Pequim, 1995), denunciando que a 
violência contra mulher é uma questão para além do espaço privado 
que necessita de intervenções dos diversos setores para a emancipação 
da opressão de gênero, pois, sem os direitos das mulheres não há 
direitos humanos.
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A partir desses movimentos, a violência começou a ser 
compreendida como um problema de saúde pública e sua ausência, 
um direito humano inviolável devendo o estado garantir a integridade 
da vida de mulheres. Desse processo, a temática da violência, que 
fazia parte do campo jurídico, ganha espaço na agenda política, 
especialmente no campo da saúde. 

No campo da saúde, a compreensão da violência como um 
problema de saúde pública e um campo onde o profissional de saúde 
deve exercer sua práxis é o grande desafio para a consolidação dos 
direitos humanos das mulheres em sua integralidade (Schraiber e 
col, 2009). Esse desafio situa a ética humana no agir profissional para 
a promoção da equidade nas questões de gênero, cuja política de 
atenção á mulher contempla em seu bojo, propondo um novo modelo 
de atenção à mulher, na busca de sua saúde integral.

O novo modelo de atenção à saúde da mulher, proposto 
pela Política de Atenção Integral à Saúde da Mulher, embora com 
vários avanços ainda é uma intenção que não se realiza na prática 
profissional, mesmo nos serviços instituídos a partir do advento do 
SUS. Mudaram os serviços, mas os processos de trabalho permanecem 
semelhantes àqueles do modelo antigo. Para superar essa contradição 
a necessidade de incorporar a perspectiva dos determinantes sociais 
do processo saúde-doença que a abordagem de gênero comporta no 
campo da saúde. 

Outro desafio com fins a garantir os direitos universais das 
mulheres é redefinir o que é concebido como “ser mulher” e como 
“vida de mulher”, considerando que as especificidades, necessidades 
e vulnerabilidades das mulheres são diferentes das dos homens. Na 
saúde, isso implica em retomar a finalidade inicial do PAISM, de 
superar o modelo biológico de assistência e elevar o acesso à saúde 
enquanto Direito de Cidadania.

Nesse sentido, a prevenção e o combate à violência exigem como 
política pública a articulação de diferentes serviços, para além do setor 
saúde, em uma rede integrada de atenção á mulher que vive em situação 
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de violência, bem como a resignificação das práticas profissionais que 
a assiste. Sobre estas últimas, a visão de mundo do sujeito influencia 
na escolha de conceitos e a identificação com os referenciais com 
potencial emancipatório ou conservador, repercutindo no modo 
como os profissionais concebem suas identidades de gênero.

Nessa perspectiva, o estudo se propôs a investigar, no cotidiano 
das práticas profissionais que realizam as políticas de atenção à 
mulher em situação de violência doméstica, o enfoque de gênero e o 
significado emancipatório ou conservador que qualificam os processos 
de trabalho, nos serviços procurados por mulheres em situação de 
violência. Questiona-se se as práticas profissionais podem contribuir 
para a emancipação da opressão de gênero. 

Pressupomos que as instituições de saúde são produzidas na 
prática social concreta, assumindo significados com base nas tramas que 
os sujeitos constroem no tecido social, como as tramas que se articulam 
por meio do trabalho socialmente organizado. Este pode ter caráter 
emancipador ou repressor para a superação da violência contra mulher. 
Nessa atividade profissional, os sujeitos envolvidos produzem também 
as contradições que impulsionam ou retardam as transformações nessa 
área específica de conhecimento e da atividade humana.

CONSIDERAÇÕES METODOLóGICAS

Tipo de estudo
Trata-se de um estudo que tem recorte focalizado na práxis da 

atenção à mulher no município de João Pessoa (PB). Para desenvolvê-
lo utilizamos o enfoque qualitativo que se apresentou como o 
mais adequado ao objeto e aos objetivos do estudo, pois buscou-se 
investigar fatos não mensuráveis sobre os significados que a intenção 
das políticas de atenção à saúde da mulher assume ao se efetivar como 
trabalho das práticas profissionais, no município de João Pessoa-PB. 
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Neste estudo adotamos o conceito de pesquisa qualitativa 
advogado por Turato (2003), para quem a qualidade se refere a 
significados, valores que se encontram no plano da subjetividade 
e necessitam modos de apreensão e análise diferenciados, porque 
a qualidade é tão real/material quanto o nível quantitativo. Na 
investigação do objeto da pesquisa, isto é o caráter emancipatório 
ou repressor do processo de trabalho no enfrentamento à violência 
contra mulher buscou-se compreender as concepções subjetivas 
de cada sujeito que se concretizam na práxis. Assim, nesse estudo 
priorizamos o conhecimento da intensidade do fenômeno e 
detrimento da sua extensão.

Universo empírico e produção do material
O material empírico foi produzido por meio de entrevistas 

realizadas com dez profissionais de um serviço da Estratégia Saúde 
da Família (ESF), pertencente ao IV Distrito Sanitário de Saúde do 
Município de João Pessoa/PB. As participantes demonstraram interesse 
e disponibilidade para participar do estudo, entre as quais incluem-se: 
Enfermeira, Médica, Odontóloga, Técnica de Enfermagem, Agente de 
Saúde Bucal (ASB), Agente Comunitário de Saúde (ACS), Vigilante, 
Auxiliar de Farmácia, Auxiliar de serviços gerais, Apoiadora7. 

As recomendações da Resolução 196/96 do Conselho Nacional 
de Saúde (BRASIL, 1996), foram seguidas rigorosamente, inclusive no 
que concerne ao termo de consentimento livre e esclarecido. O estudo 
foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital Universitário 
Lauro wanderley da Universidade Federal da Paraíba CEP/HULw/
UFPB, sob protocolo 028/11.

7 O apoiador matricial é um especialista que tem um núcleo de conhecimento e um perfil distinto 
daquele dos profissionais de referência, mas que pode agregar recursos de saber e mesmo 
contribuir com intervenções que aumentem a capacidade de resolver problemas de saúde da equipe 
primariamente responsável pelo caso. O apoio matricial procura construir e ativar espaço para 
comunicação ativa e para o compartilhamento de conhecimento entre profissionais de referência e 
apoiadores. (CAMPOS, 2007)
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Análise do material empírico da pesquisa
O material empírico da pesquisa foi analisado pela Técnica 

de Análise do Discurso proposta por Fiorin, para quem a análise do 
discurso deve ser empregada por pesquisadores de qualquer área de 
atuação como uma ferramenta para compreender textos ou produzi-
los e para conhecer objetos de estudos específicos (FIORIN, 2006).

Segundo Fiorin e Savioli (1999) o texto é um todo organizado 
de sentido num universo de significação, cujo sentido de cada parte 
é dado pelo todo, havendo três planos na estrutura do texto: 1) o 
plano superficial ou estrutura discursiva, no qual se encontram os 
significados mais concretos e diversificados; 2) o plano intermediário 
ou estrutura narrativa, onde se definem os valores com os quais 
os diferentes sujeitos entram em acordo ou desacordo; 3) o plano 
profundo ou estrutura profunda, onde se encontram os significados 
mais abstratos. Para se atingir esse último plano, agrupamos os 
significados coincidentes que dão unidade aos elementos superficiais. 
Estes, a princípio, podem parecer dispersos e caóticos.

O discurso é uma posição social e é esta que se deve analisar, 
pois, segundo (FIORIN 1998, p. 41):

A análise do discurso vai, à medida que estuda os 
elementos discursivos, montando por inferência a visão 
de mundo dos sujeitos inscritos no discurso. Depois 
mostra o que é que determinou aquela visão nele revelada 
(...) Enquanto o discurso é a materialização das formações 
ideológicas, sendo por isso determinado por elas, o texto 
é unicamente o lugar de manipulação consciente, em 
que o homem organiza, da melhor maneira possível, os 
elementos de expressão que estão à sua disposição para 
veicular seu discurso. O texto é, pois, individual, enquanto 
o discurso é social (FIORIN, 1998, p. 41).

Com base nesse referencial teórico metodológico, o primeiro 
momento da análise do estudo compreende a da transcrição das 
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entrevistas, impressão e leitura dos textos. O segundo momento, 
identificação de temas/figuras, nos depoimentos sobre as diferentes 
questões formuladas aos entrevistados. Depois, os textos são 
decompostos e organizados em blocos de significados por 
coincidência/divergência temática. Em todo o processo de análise e 
discussão, o material empírico foi relacionado à literatura pertinente 
para ancorar as posições sociais reveladas nos temas identificados e 
permitir a identificação/construção das categorias que explicam o 
fenômeno investigado.

Seguindo essa orientação metodológica de análise, 
identificamos os temas recorrentes dos discursos que permitiram a 
organização dos blocos de significados. Estes orientaram a construção 
da categoria empírica de análise: predomínio da concepção hegemônica 
de gênero.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os posicionamentos assumidos pelos participantes apontaram 

para a reprodução das desigualdades de gênero. Verificamos que 
a dependência financeira é um fator alienante para a violência e a 
estrutura familiar, baseada na família nuclear patriarcal também 
implicam a naturalização da violência no cotidiano, tornando as 
mulheres vítimas passivas da dominação de gênero, conforme os 
discursos a seguir: 

Elas se acostumam com os maridos pagando tudo pra 
elas, por isso que elas apanham e ficam com o cara 
depois (Vicente)

Tem mulheres que se escondem nos filhos. Elas 
dizem que estão com os caras por causa deles... elas se 
acostumam a sofrer (Ana)
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Elas já estão acostumadas a sofrer... tem mulher que 
gosta dessa vida (de violência). A gente fala e depois 
encontra com elas e elas: tô com ele, aquele safado... 
mas ele tá melhorzinho... (Sônia)

Muitas vezes ela não quer ir pra delegacia por que tem 
vergonha, medo (Eliane)

Esses discursos apontam a concepção de culpa imposta 
à mulher em situação de violência, que é veiculada no discurso 
hegemônico socialmente constituído. Nesse, há circunscrito duas 
concepções frente à violência doméstica contra mulher: uma na qual a 
mulher é culpabilizada pela violência sofrida por ela, ou seja a mulher 
é co-autora da própria violência sofrida; e outra que a vitimiza, ao 
veicular a concepção individualista da violência (SAFFIOTI, 1995), 
na qual o ser mulher é está associado a ser indefesa e frágil. 

As duas concepções acima compreendem a violência 
superficialmente, sem aprofundarem os determinantes sociais que 
contribuem para a violência. Para se combater a violência de gênero é 
necessário abranger as dimensões sociais, culturais e psicológicas da 
situação em que se encontram o agressor e a vítima (SANTOS, 1999). 
Concordando com Saffioti (1995), compreende-se que o inimigo da 
mulher não é propriamente o homem, mas a organização social de 
gênero que tolera a violência.

Nesse sentido, os profissionais não levam em conta os 
determinantes sociais que envolvem a violência, como a pobreza, falta 
de emprego, educação, também têm dificuldade em compreender 
que a tolerância à violência alija os direitos humanos de mulheres, 
dificulta o desenvolvimento social e impede a consolidação plena da 
democracia (HERMANN, BARSTED, 2000).

Todavia, no discurso de Vicente, há o reconhecimento da situação 
econômica como um dos fatores que contribui para a emancipação 
da opressão de gênero, embora a classe social não seja condicionante 
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para a violência doméstica, visto que mulheres economicamente ativas 
também sofrem violência de seus companheiros. Mulheres de classes 
sociais diferentes têm estratégias diferentes para a busca da solução 
do conflito. Nas classes menos privilegiadas, o acesso a renda pode ser 
um atenuante para o empoderamento.

Nos discursos analisados há também a concepção da 
violência enquanto questão privada. Nesses, não foi possível 
identificar a violência enquanto uma questão social, que ultrapassa 
os muros do ambiente doméstico. Essa ausência traz repercussões 
no processo de cuidado, pois tende a reproduzir a concepção de 
que discussões entre os pares devem ser resolvidas entre os pares, 
reproduzindo o provérbio popular no qual “em briga de marido e 
mulher, ninguém mete a colher”. Nessa visão de mundo, a violência 
deixa de ser objeto de intervenção no campo da saúde, pois há a 
idéia de “opção pelo conflito”.

A compreensão da violência enquanto questão privada e 
consequentemente, a dificuldade em compreendê-la como um 
problema de saúde pública e violação dos direitos humanos das 
mulheres impede ações para o empoderamento e enfrentamento da 
violência em quaisquer das suas formas. Esta compreensão típica do 
estado patriarcal coloca a mulher na condição de vítima inelutável 
do controle do homem e está baseada na teoria instrumentalista de 
controle social dos interesses e direitos das mulheres, na qual o estado é 
visto como essencialmente masculino e controlador da vida produtiva 
e reprodutiva das mulheres (SANTOS, 1999). Nessa concepção teórica, 
o Estado atua na atenção por meio de proposições de políticas sociais. 
O problema da práxis centra-se na falta de efetivação das políticas no 
cotidiano dos serviços.

No que tange a lacuna existente entre a proposta política e 
ação profissional, há o vazio deixado pela ausência da discussão da 
complexidade de gênero na formação acadêmica. Concordamos com 
Souto, (2008) ao argumentar que a formação em saúde pautada na 
racionalidade científica acaba por formar profissionais com visão 
fragmentada do ser humano, dificultando a ação integral em saúde. 



142 Orgs. Maria Helena Barros de Oliveira, Luiz Carlos Fadel de Vasconcellos, et al.  |

Desse modo, é difícil reconhecer a prática da violência se esta não for 
manifestada verbalmente ou evidenciada através de sinais aparentes 
como lesões físicas agudas (SOUTO, 2008). Também é difícil para o 
profissional lhe dar no cotidiano com questões que ele compreende 
como pessoais e intimas: 

Não é fácil falar da violência (...) A gente sabe, pelo 
conhecimento da comunidade, que ela passa pela 
violência (...) Eu tento puxar alguma conversa... no 
citológico, na puericultura. Elas querem ser ouvidas... 
querem um suporte (...) mas a gente ainda está muito 
despreparado para lidar com essa situação (...) muitas 
vezes passam despercebidas. (Eliane)

A angustia que o tema da violência traz para o profissional 
de saúde, o impede de compreender que a mulher não busca só a 
denúncia, ao contrário há a necessidade da escuta pelo profissional e a 
oportunidade da fala pela mulher. 

A falta do reconhecimento da violência enquanto objeto do 
trabalho, dificulta o planejamento de ações voltadas para a violência 
doméstica. Desse modo, a atuação profissional tem caráter pessoal e 
não como procedimento técnico, de modo que o que deveria ser uma 
ação política, torna-se uma ação caridosa. A prática coletiva de ações 
voltadas para o enfrentamento à violência, o ambiente acolhedor 
e o tratamento da violência enquanto questão pública na atenção 
primária, além de promover a prevenção da violência pode facilitar a 
revelação e a emergência de casos (D’OLIVEIRA, 2009). Essa prática 
favorece a construção de redes e vínculos entre profissionais e usuários 
contribuindo para a mulher buscar a melhor alternativa para resolver 
os conflitos de gênero. Todavia, também exige definir instrumentos 
materiais e saberes, a serem mobilizados no trabalho cotidiano dos 
profissionais na atenção primária (D’OLIVEIRA, 2009).

Assim, a inclusão de ações de combate à violência provocam 
a superação da visão androcêntrica e da cientificidade biológica, 



143|  Direito e Saúde: Cidadania e Ética na Construção de Sujeitos Sanitários

contribuindo para a construção de um outro modelo de atenção à 
violência de gênero na atenção primária à saúde, porta de entrada 
do SUS.

No molde como a Estratégia Saúde da Família está desenhada 
no Município de João Pessoa, os profissionais que atuam nesse cenário 
tem potencialidades maiores para construção de redes, pois são 
reconhecidos pela própria comunidade como líderes, especialmente 
aqueles que vivem e trabalham na comunidade:

Eu sou morador do bairro e tenho conhecimento no 
bairro... então chega e me procura. Aí eu converso 
e mando ir conversar com a psicóloga... Aí eu já 
encaminho pra ela (Vicente)

A gente que tá na área já é conhecido, passa e já 
chamam. Serve de psicólogo, de padre, de tudo. Elas 
chamam, choram, desabafam (...) Daí a gente escuta e 
tenta ajudar (...) manda pra enfermeira, pra psicóloga, 
até pra delegacia (Carla)

O reconhecimento do profissional como par promove a 
aproximação da mulher ao serviço de saúde. Nesses discursos está 
sub-escrito os vínculos de confiança e respeito e isento o julgamento 
moral que frequentemente vem associado á violência.

Ao profissional cabe o acolhimento e a escuta como ferramenta 
para a emancipação da opressão de gênero. As informações sobre 
serviços disponíveis são importantes, mas não superam o grau de 
valorização que as mulheres dão ao serem respeitadas em suas falas 
e demandas (D’OLIVEIRA, 2009). Com isso, pontuamos que as 
redes interpessoais são tão importantes quanto as redes intersetoriais, 
compostas por serviços de diversas naturezas.

A construção de vínculos para combater a opressão patriarcal 
que impede a mulher de emergir da violência é o caminho promissor 
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para o campo da saúde garantir a dignidade das mulheres e a plenitude 
de seus direitos como ser humano.

CONCLUSÃO
A violência doméstica contra as mulheres constitui um 

problema de saúde pública e requer a articulação dos serviços 
de saúde com as instituições de apoio às vítimas, assim como a 
atuação adequada dos profissionais de saúde, que se encontram 
em posição estratégica para identificar riscos e possíveis vítimas 
de violência conjugal, de modo que os serviços possam vir a 
constituir uma rede de intervenção, tanto na prevenção quanto 
na assistência ao dano instalado. 

É imprescindível conhecer como as vítimas concebem esse 
fenômeno e como ele afeta sua vida, a fim de identificar caminhos que 
levem ao enfrentamento e superação das contradições que alimentam 
a desigualdade de gênero e permitem o desenvolvimento da violência 
conjugal praticada contra as mulheres.

O conhecimento da realidade só será possível pela escuta e 
acolhimento da mulher em situação de violência. Com essa demanda 
outra necessidade emerge no campo das práticas que diz respeito a 
capacitação/habilitação dos profissionais para trabalharem a escuta 
qualificada e o acolhimento. Para se alcançar essa transformação no 
modo de cuidar é preciso “querer” e “poder” no trabalho em saúde 
para se efetivar mudanças nas práticas cotidianas. Querer no sentido 
de perceber-se a necessidade urgente de repensar as práticas para 
atender às demandas. Isso implica em  re-significar atitudes, relações 
de poder entre profissionais e usuários, conceitos de violência, entre 
outras necessidades. O poder aqui aplicado trata das ações políticas 
para subsidiarem essas mudanças. Na prática esse poder vem em forma 
de protocolos, fluxo de serviços, rotas percorridas pelas mulheres na 
busca da solução do conflito e tantos outros instrumentos que ajudam 
na efetivação das práticas.
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Diante do que expomos aqui, retomamos a pergunta 
norteadora deste texto, respondendo-a: as praticas profissionais 
podem contribuir para a emancipação da opressão de gênero, 
todavia serão necessários processos de sensibilização, capacitação, 
habilitação para empoderar profissionais e usuárias para o 
enfrentamento da violência de gênero.

Assim, conclamamos a academia, os gestores, os serviços e a 
sociedade para promover reflexões sobre a necessidade de transformar 
a práxis cotidiana para superar as relações desiguais de poder, entre 
elas a pressão de gênero.
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capítulo 7

OS hOMenS e O DIReItO à SaúDe: O PROgRaMa “MaIS 
SaúDe – DIReItO De tODOS”, eM alagOaS

Jorge Luís de Souza Riscado
Jarbas Ribeiro de Oliveira

Elaine Ferreira do Nascimento

1 – INTRODUÇÃO
O Programa “Mais Saúde: direito de todos” foi concebido como 

uma proposta para alavancar as diversas medidas e respectivas metas 
do Pacto pela Saúde, sendo uma delas viabilizar a “Política Nacional de 
Atenção Integral à Saúde do Homem”, em que os objetivos se propõem 
minimizar a morbimortalidade masculina, a melhoria no acesso e 
atendimento nos serviços de saúde, tanto quanto trabalhar os aspectos 
socioculturais embutidos, que medem a aproximação e a esquiva. 
O Governo Federal ao lançar o Programa de Saúde do Homem, 
nos 26 estados federativos e mais o Distrito Federal, preocupou-se 
em eleger 27 municípios que apresentavam indicadores, fatores de 
risco e iniqüidades de saúde. O estado de Alagoas viu-se, dos seus 
102 municípios, contemplado com 03 territórios, a saber: Arapiraca, 
Maceió e Palmeira dos Índios. O presente texto teve por objeto de 
estudo a implantação do Programa de Saúde do Homem, no estado 
de Alagoas. Nesse sentido, objetivou-se, a partir da proposta oferecida 
pelo Governo Federal, (1) verificar como tem sido conduzido os 
Programas de Saúde do Homem nos três municípios priorizados; (2) 
identificar a utilização dos recursos financeiros, materiais e humanos; 
(3) detectar a participação dos conselhos de saúde no processo e, 
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(4) averiguar a perspectiva de expansão do Programa para outros 
municípios alagoanos.

De acordo com Viana e Baptista (2008) a análise de uma 
política requer “a análise a respeito dos processos e atores (portadores 
de poderes) envolvidos na construção da política” (p. 69).

Foi nesse sentido que trabalhamos esse texto, ou seja, 
buscamos analisar o processo e a participação dos atores envolvidos 
na implantação dessa importante política pública de saúde no estado 
de Alagoas.

As autoras acima referendadas refletem ainda que “o objeto 
principal de análise são os processos de tomada de decisão no 
momento de construção de uma dada política ou de um grupo de 
políticas” (VIANA e BAPTISTA, 2008, p. 69).

Como destaca Viana e Baptista (2008), “a análise de políticas 
permite ainda a identificação dos condicionantes internos e externos 
que envolvem o desenvolvimento de uma política” (p. 71).

Partiu-se do pressuposto de que a dificuldade na 
implantação da Política nos referidos municípios tem a ver com 
o contexto político regional e cultural que influencia a construção 
do processo, mesmo sendo uma diretriz nacional. O fato de ter 
sido possível a realização em outros municípios, como revelou a 
busca por informações, de como se desenhava o avanço da Política 
em outros estados e territórios possibilita inferir que um conjunto 
de situações promoveu outras conjunturais mais propositivas, 
tais como: atores sociais mais engajados no cenário político das 
cidades; sociedade civil organizada e mais fortalecida para exercer 
o controle social, vontade política dos gestores, enfrentamento do 
modelo hegemônico de gênero etc.

Nesse último é importante destacar que o modelo hegemônico 
de gênero, ainda muito arraigado em nossa sociedade, parte do 
princípio que os homens devem ao atestar sua masculinidade 
reprimirem suas necessidades de saúde, pois seria de certa forma trair 
sua confraria, ou seja, não há porque lidar com questões preventivas 
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uma vez que eles nunca adoecem, pois são fortes e invencíveis e, caso 
precisem, uma unidade de emergência resolve o problema deles. E na 
medida em que se afastam dessa necessidade de cuidados em saúde se 
mantêm longe de uma aproximação com o que é considerado como 
uma pertença do feminino (COURTENAy, 2000).

METODOLOGIA
Para a realização do estudo optou-se por uma revisão de 

literatura a partir de uma pesquisa de abordagem qualitativa. O 
material de análise foi selecionado por diferentes fontes: (1) realização 
de entrevistas semi estruturadas com representantes dos conselhos 
estadual e municipais de saúde de Alagoas, com gestor de saúde e 
com deputado estadual de Alagoas representante da Comissão de 
Saúde na Assembléia; (2) via atualização dos dados epidemiológicos 
do DATASUS, a busca corresponde ao período de janeiro a abril de 
2010, estando os dados sujeitos a revisão; (3) levantamento de sites de 
buscas do Google que tratassem sobre a matéria nos três municípios 
referenciados como campo da pesquisa e outros estados e também 
municípios que já executassem a experiência; (4) visita aos portais de 
saúde do Ministério da Saúde e (5) revisão de literatura via bibliotecas 
virtuais, como Biblioteca Virtual de Saúde – BVS (http//www.bvs.br) 
e Scientific Electronic Library Online, Scielo (http//www.scielo.org/
índex.php), as bibliotecas foram consultadas no período de janeiro e 
fevereiro de 2011. A busca foi realizada com os seguintes descritores: 
homem, saúde do homem, política saúde do homem. Essa revisão 
trouxe 33 artigos, sendo 30 produzidos no Brasil e os demais de países 
distintos (México, Espanha e Chile).

Um pouco antes de analisar o material foi feita uma 
caracterização das fontes do estudo para apresentar um panorama do 
material e proporcionar um cenário temático.

A análise do material utilizou a técnica de Análise de Conteúdo 
modalidade Temática, tal recurso consiste em revelar os núcleos 
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de sentido e o diálogo com os conteúdos manifestos, permitindo 
aprofundar para além do que se apresenta na superfície.

O processo de análise permitiu que fosse dialogado o conjunto 
dos dados produzidos com a categoria de implantação da PNSIH.

Quanto ao material que pudesse trazer-nos a informação de que 
modo a implantação do Programa de Saúde do Homem ia acontecendo 
pelo País, recorremos ao Google Brasil, em cuja casela Pesquisa Google 
inserimos a expressão “Implantação do Programa de Saúde do Homem 
no Brasil”. Os resultados apontaram para mais de 12 páginas, que foi o 
nosso limite estabelecido, com matérias sobre o assunto. Do total (60) de 
material acessado e selecionado, 42 traziam informes sobre as iniciativas 
das secretarias municipais e de estados da saúde, 08 comunicavam 
ações, eventos, destaques, Projetos de Lei, dos Poderes Legislativos e 
Câmaras Municipais, 04 disparavam informes do Ministério da Saúde, 
02 enunciavam Reuniões Científicas, 02 das Sociedades de Medicinas, 
01 divulgava iniciativa de uma instituição de ensino superior federal e, 01 
apregoava para conhecimento do Programa, a visita de uma Comissão 
de Técnicos do Ministério da Saúde da Argentina.

Em relação às informações necessárias sobre o desenrolar do 
Programa de Saúde do Homem nos Municípios cogitados de Alagoas, 
com os possíveis atores envolvidos e que traçam e fazem as políticas. Nas 
considerações, pensou-se nos Gestores Estadual e Municipais de Saúde, 
nos Gerentes credenciados do Programa, nos Presidentes dos Conselhos 
Estadual e Municipais e, ainda, o Presidente do CONSEMS/AL, como 
também Deputados Estaduais e Vereadores que fazem a Comissão de 
Saúde. Para podermos dar conta desse instante, a partir das perguntas 
aprioristicamente pensadas estabeleceu-se um rol de questões no sentido 
que pudesse promover as entrevistas, que uma vez agendadas foi-se ao 
encontro dos atores. Essas foram realizadas após consentimento livre e 
esclarecido e com permissão para gravação digital. Os encontros para 
as entrevistas aconteceram nos próprios “setting” de atuação do atores. 
Salientamos que não foram exitosas as investidas de agendamento junto 
aos Secretários Estadual e Municipais de Saúde, o Gerente do Programa 
de Maceió havia sido exonerado e protelou a iniciativa, assim como o 
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encontro com a Vereadora também por Maceió foi cancelado por motivos 
de saúde. A proposta de entrevista com o Presidente do CONSEMS foi 
abortada pelo motivo que à proporção que íamos entrevistando os outros 
atores percebíamos já a pouca investida no Programa. No final obtivemos 
como resultado 08 entrevistas consentidas.

2 – MAIS SAÚDE E A POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 
DO HOMEM 

A efetivação do direito à saúde tendo como pressupostos os 
princípios da universalidade do acesso, a integralidade da assistência e 
a equidade na atenção à saúde é o grande desafio do Sistema único de 
Saúde. O Programa “Mais Saúde: direito de todos”, foi lançado em 2007 
pelo Ministério da Saúde para proporcionar uma nova perspectiva de 
desenvolvimento focado no crescimento, bem-estar e melhoria das 
condições de vida do cidadão brasileiro. Nesse sentido, a implantação 
da política de atenção integral à saúde do homem se apresenta como 
um importante instrumento de garantia do direito à saúde. 

Estudos mostram que o acesso dos homens às ações e serviços 
de saúde encontram dificuldades de várias ordens, desde o modelo 
hegemônico de masculinidade, ao medo da descoberta de alguma 
doença grave, a vergonha de expor o corpo ao profissional de saúde, 
até a forma como os serviços de saúde estão organizados para atender 
essa população (FIGUEIREDO, 2005; GOMES et al., 2007).

NASCIMENTO e GOMES (2008) propõem em seu estudo a 
necessidade da área de saúde em voltar a atenção para os homens jovens. 
Estes estão expostos a um maior número de riscos como violência e 
morbimortalidade por causas externas. Os autores recorrem para uma 
reflexão das questões de saúde/doença, dentro de uma perspectiva 
interdisciplinar assegurando uma melhor compreensão do universo 
masculino e das masculinidades. Argumentam que a eficiência das 
ações do setor público pode estar relacionada ao quanto se conseguem 
dialogar entre as escutas e as necessidades de saúde dos sujeitos.
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Encarado como provedor maior, o homem se expõe a vários 
fatores de riscos ocupacionais, ambientais e estilos de vida, impõe a 
“falta de tempo” para o descuido com a própria saúde. Cônscio de 
“ser homem é ser forte” assume uma concepção de gênero onde a 
sua masculinidade se aporta em vulnerabilidades também sexuais e 
relaxamento no trato genital.

A cada três pessoas que morreram no Brasil com idades 
entre 20 e 59 anos, duas eram homens. Se analisarmos os óbitos de 
brasileiros entre 20 e 30 anos, tal proporção sobe para quatro em 
cada cinco mortes. De acordo com o sistema, de todos os óbitos que 
ocorrem no País, os homens correspondem a quase 60% e as principais 
causas de morte na população masculina são as doenças do aparelho 
circulatório, as causas externas, como homicídios e acidentes, e o 
câncer, respectivamente. 

Negligenciada pelos gestores de saúde e pelos próprios 
homens, a saúde do homem, na sua fase mais economicamente 
produtiva, vinha apontando, ano após ano, um aumento das 
estatísticas de morbimortalidade.

O Ministério da Saúde subsidiado a partir de dados 
epidemiológicos apontados inicialmente pelas sociedades de 
medicina, organizações e entidades de saúde, dos agravos do sexo 
masculino enquanto uma questão de saúde pública formata em agosto 
de 2008, os Princípios e Diretrizes para uma Política Nacional de 
Atenção Integral à Saúde do Homem, a partir do Departamento de 
Ações Programáticas Estratégicas da Secretaria de Atenção à Saúde.

Com o lançamento em agosto de 2009 – ao mesmo tempo 
que o SUS completava 21 anos de implantação – e, portanto com 
pouco mais de um ano o Programa de Saúde do Homem veio com o 
objetivo de promover a melhoria das condições de saúde da população 
masculina do Brasil, contribuindo, de modo efetivo, para a redução da 
morbidade e mortalidade dessa população, através do enfrentamento 
racional dos fatores de risco e mediante a facilitação ao acesso, às ações 
e aos serviços de assistência integral à saúde.
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Ao observarmos a 1ª edição do Programa “MSDT” detecta-
se que no eixo 1 – promoção da saúde, diferentemente de outros 
segmentos populacionais – mulheres, gestantes e puerpérios, 
infantis, adolescentes escolarizados, trabalhadores, idosos, negros 
quilombolas, LGBT, ciganos, etc. – o homem encontra-se embutido 
e pulverizado  nesses grupos citados. Assim, as ações e metas ficam 
circunscritas às medidas (1.3) de Planejamento Familiar, 1.3.6 sobre 
direitos sexuais e reprodutivos; medida 1.5 que fala do Programa de 
Saúde nas Escolas, cujas metas 1.5.1 que propõe avaliar escolarizados 
na perspectiva das avaliações clínica, nutricional, psicossocial, saúde 
bucal, além da abordagem precoce para hipertensão arterial; 1.5.2 
programa olhar Brasil, referente a avaliação oftalmológica; 1.5.4 
avaliações otorrinolaringológicas; 1.5.8 busca promover atividades 
físicas e incentivar hábitos de alimentação saudável; 1.5.9 remonta 
a questão de educação para saúde sexual e reprodutiva; 1.5.10 que 
pretende destacar a promoção da educação para prevenção do uso 
do álcool, tabaco e outras drogas. A medida 1.6 remete a estabelecer 
programas de educação e comunicação para a promoção de hábitos 
que valorizam os riscos de doença, cujas metas 1.6.1. projeta criar o 
Dia Nacional de Mobilização pela Promoção da Saúde e Qualidade 
de Vida, onde a partir de material educativo objetiva priorizar a 
Promoção da Saúde para a atividade física, alimentação saudável, o 
combate ao tabagismo, álcool, violência. E a 1.6.3 que objetiva ampliar 
ações de prevenção de acidentes de trânsito com projetos de redução 
da morbimortalidade por esse agravo. A medida 1.7 incita promover a 
revisão de medidas legais objetivando a redução do impacto dos riscos 
à saúde originados pelo consumo de produtos potencialmente nocivos 
à saúde e assim, a meta 1.7.1 que visa aprovar legislação ampliando a 
proibição do consumo de tabaco, bebidas alcoólicas, cooler. Quanto 
à medida 1.8 aparece para fortalecer e ampliar a rede nacional de 
atenção integral à saúde do trabalhador, em que as metas 1.8.1, 1.8.2 
e 1.8.3 que se propõem a implantar novos centros de referência na 
saúde do trabalhador; implantar novos serviços sentinela em saúde do 
trabalhador e implantar municípios sentinelas e saúde do trabalhador. 
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Aqui se encontra uma margem bastante significativa de atenção à saúde 
do homem, uma vez que este é a grande maioria da força produtiva 
brasileira, além do que abre espaço para que o discurso de “que não 
tem tempo para preocupar-se com a saúde” e/ou a interrupção ao 
trabalho traria prejuízos financeiros, cai por terra ao ser criado o 
serviço sentinela em saúde do trabalhador.

Em conjunto com o Ministério do Trabalho, numa proposta 
interministerial emerge a medida 1.9 que leva a implantar a estratégia 
dos ambientes de trabalho saudáveis, no âmbito maior da estratégia 
dos municípios saudáveis - “empresas promotoras da saúde com 
municípios saudáveis”.

Deixamos de focar a medida 1.10 por estar voltada para a 
atenção integral à saúde do idoso, embora esteja a saúde do homem 
indiretamente envolta nessa comanda, assim como a meta 1.10.1, 
1.10.2 e 1.10.3 que amealham o homem; não deixa de ser diferente 
a medida 1.11 que foca a promoção de ações de enfrentamento das 
iniqüidades e ambigüidades em saúde – para grupos populacionais de 
negros, quilombolas, GLBTT, ciganos, população em situação de rua, 
etc.; onde a meta 1.11.1 preocupa-se com a formação de lideranças 
de movimentos sociais sobre os determinantes sociais de saúde e 
direito à saúde, assim como destaca a implantação e apoio a equipes 
estaduais em todos os municípios acima de 100 mil habitantes para o 
planejamento e a execução de ações de enfrentamento de iniqüidades.

Na concepção, o Mais Saúde: direito de todos pressupõe 
uma ampla articulação na perspectiva tripartite, quando: o Eixo 1 – 
promoção da saúde – vai ainda tratar neste escopo da consolidação 
de medidas e recursos destinados, como incentivo; o documento 
abre o Eixo 2 – atenção à saúde, argumentando que esta deve lidar, 
ser encarada dentro de uma representação ampla que abranja a 
promoção, a prevenção e os serviços de saúde nos diversos padrões 
de complexidade, enlaçando a vigilância em saúde e a assistência 
oferecida na esfera do SUS e da saúde suplementar; o Eixo 3 é pensado 
na garantia de oferta produtiva e de conhecimento que permita o 
atendimento integral às necessidades de saúde da população através da 
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ampliação do complexo industrial e de inovação em saúde. O Eixo 
4 alocado como força de trabalho em saúde propõe investimentos 
para capacitação, qualificação, expansão e adequação das relações 
sociais de trabalho. Articulados, o Eixo 5 – inovação de gestão e, o 
Eixo 6 – participação e o controle social buscam a partir de todos os 
atores envolvidos a eficiência, a eficácia, a concretude das ações com 
racionalização de recursos.

O documento ainda sinaliza para outros dois grandes eixos 
de intervenção com suas diretrizes, medidas e ações prioritárias, 
salientando o papel que o Brasil desponta, desempenha e representa 
diante do cenário mundial transferindo horizontalmente tecnologia 
e ações de cooperação entre os países – Eixo 7 e, finalizando com a 
questão dos serviços de saneamento – Eixo 8, que tem efeito direto 
sobre a qualidade de saúde da coletividade.  

3 - A POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM – 
PNAISH-MS

A política de saúde deve ser compreendida e concretizada como 
uma política social. Deve ser gerada para a melhoria das condições de 
saúde de uma população. Portanto, podemos conjecturar que o direito 
à saúde é condição de cidadania e acima de tudo – e para além da 
cidadania – condição para desenvolvimento humano. A saúde é um 
dos direitos inerentes à condição de cidadania, porque são indivíduos 
inclusos que se tornam partícipes do grande auditório societário.

As políticas sociais são construídas, embora em diversas 
formatações, com o firme propósito de que os cidadãos tenham acesso 
e se apoderem das benesses dos sistemas de proteção social. O acesso 
à saúde pode ser, dentre outras concepções, um direito de cidadania. 

O envolvimento ativo dos indivíduos na dimensão pública 
pressupõe um engajamento político-comunitário que garanta-lhes um 
nexo jurídico e político e, para tal, os indivíduos devem estar gozando 
de plena saúde.
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Segundo FLEURy e OUVERNEy (2008), a cidadania tem 
seu alicerce na cultura cívica. “A cidadania é a dimensão pública 
dos indivíduos, vistos como autônomos, isolados e competitivos na 
dimensão privada, mas integrados e cooperativos na comunidade 
política” (p. 24). Se a classe social se apóia nas desigualdades 
econômicas, a cidadania oferece a todos os mesmos direitos e deveres.

Se para garantir a cidadania os indivíduos devem estar 
incorporados às ações públicas garantindo uma qualidade de saúde, 
como estão sendo pensadas as políticas de saúde do homem, uma 
vez que este vive em média 10 anos menos que as mulheres, morrem 
mais que essas por causas externas em seu momento mais promissor 
laboral e econômico? (IBGE, 2011).

Diagrama elaborado por OlIveIRa, l. j., adaptado do Plano de ação nacional 2009-2011 da 
PnaISh-MS, 2009.
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ALAGOAS E A CONJUNTURA ATUAL 
Em Alagoas, a partir de informações estatísticas do DATASUS 

foram apontados pelo Ministério da Saúde para iniciar a implantação 
da Política Nacional da Atenção Integral à Saúde do Homem, os 
municípios de Arapiraca, Maceió e Palmeira dos Índios.

Maceió é a capital do estado de Alagoas. De acordo com o último 
senso realizado pelo IBGE 2010, o município tem uma população 
geral de 932.748 habitantes. Desse total, 436.492 são homens e desses, 
245.567 estão na faixa etária de 20-59 anos (IBGE, 2011). Constituída 
por oito distritos sanitários, a cobertura da Estratégia de Saúde da 
Família (ESF) na capital ainda é bastante tímida, num percentual de 
27% aproximadamente, o que demonstra a grande necessidade de se 
investir na ampliação da rede de atenção básica para a cobertura plena 
do programa.

Arapiraca é a segunda maior cidade do Estado, com uma 
população de 214.006 habitantes, e sua população masculina de 
101.884, sendo na faixa etária de 20 a 59 anos um total de 52.886 
homens, de acordo com o último senso demográfico (IBGE, 2011). 
O município tem uma cobertura da atenção básica de 86%, tendo a 
Estratégia de Saúde da Família como modelo adotado para esse nível 
de atenção.

Palmeira dos Índios, terceira maior cidade de Alagoas, com 
uma população total de 70.368 habitantes, e sua população masculina 
de 33.582, sendo na faixa etária de 20-59 anos um total de 17.003 
homens (IBGE, 2011). A Estratégia de Saúde da Família faz cobertura 
de aproximadamente 100% da população. O Sistema único de Saúde, 
através de sua estrutura, é praticamente a única opção de acesso às ações 
e serviços de saúde da grande maioria da população do município, 
carecendo ainda de uma maior organização e fortalecimento, com 
vistas à prestação de uma assistência de qualidade à sua população.

De acordo com levantamentos do DATASUS à época, de janeiro 
à abril de 2009, quando foram informados 13.677 internamentos 
hospitalares de homens na faixa etária de 20 a 59 anos, residentes 
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nesses três municípios, sendo as causas principais: os transtornos 
mentais e comportamentais (3.278), com 2.242 por causas externas, 
1.613 casos de doenças do aparelho respiratório, 1.432 situações do 
aparelho circulatório e 1.200 registros por doenças infecciosas. Já 
em 2007 apontavam 2.647 óbitos registrados circunscritos nessa 
mesma faixa etária. A projeção do INCA para Alagoas é que em 2010 
se notifique 450 novos casos de câncer de próstata, sendo 200 casos 
somente em Maceió.

Os dados atualizados, quando foram informados 10.412 
casos - junto ao DATASUS, pertencentes ao mesmo período de 2010, 
dados esses ainda passíveis de revisão, considerando a mesma faixa 
etária nos 03 (três) municípios eleitos apontam para morbidade 
hospitalar do SUS, internações segundo Capítulo CID-10, por local de 
residência, Alagoas, tendo por causas principais transtornos mentais 
e comportamentais (2.278), causas externas (1.638), doenças do 
aparelho digestivo (1.284), doenças do aparelho circulatório (1.205), 
doenças infecciosas e parasitárias (941), neoplasias – tumores – 
(660), doenças do aparelho geniturinário (584), doenças do aparelho 
respiratório (473). Em relação à mortalidade (2.021) – óbitos por 
residência, segundo Capítulo CID-10 – os dados preliminares para 
os três Municípios eleitos de Alagoas assinalam 1.034 por causas 
externas, 296 óbitos por doenças do aparelho circulatório, 162 por 
doenças do aparelho digestivo, 122 óbitos por neoplasias e 113 por 
algumas doenças infecciosas e parasitárias.

O uso intermitente da camisinha nas relações sexuais com 
parceiras/os fixas/os e/ou ocasionais, como prevenção às DST e ao HIV 
por uma grande maioria dos homens negros quilombolas alagoanos 
pesquisados, assim como a concepção que se buscar o médico é “coisa 
de mulher” ou que pode ser que se “arrume doença”, e ainda, que a 
ida a UBS é um contratempo para o seu labor são justificativas que os 
afugentam do cuidado à saúde, tornando-os mais e mais vulneráveis 
(RISCADO et al., 2011). 

Os dados de 2000 a 2009, a partir do Registro Hospitalar de 
Câncer (RHC) da Santa Casa de Misericórdia de Maceió, em março 
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de 2011 revelaram as neoplasias de próstata (787), pele (400), boca 
(338), pulmões (305), laringe (249), linfonodo (244), esôfago (225), 
estômago (154), orofaringe (142) e hematopoese (133).

Diante desse panorama, pergunta-se, como a gestão tripartite 
tem se comportado na implantação, implementação e expansão do 
Programa?

4 – RESULTADOS E PERSPECTIVAS 
Ao obtermos o material de comunicação social levantado on-

line, referente ao Programa de Saúde do Homem, verificamos que 
várias cidades pelo País tiveram não tão-somente o engajamento de 
todos os gestores do sistema, como também foram envolvidos por 
instituições federais de ensino superior, vereadores e parlamentares 
estaduais. Detectamos que Projetos de Lei foram criados e aprovados 
para a consolidação do Programa, para promover ações como 
comunicação, promoção à saúde, expansão dos serviços, qualificação 
de profissionais e investimento na estrutura da rede pública. Exemplos 
de criação do Dia Municipal ou Estadual da Saúde do Homem surgiram 
como iniciativas parlamentares. Algumas sociedades de medicinas 
deram suas contribuições promovendo discussões ou apoiando ações 
institucionais, como de Conselhos profissionais. Outros engajamentos 
foram observados nos informes on-line, que partiram tanto da TV 
aberta como de empresas de roupa íntima masculina. 

Os levantamentos para Alagoas constam de páginas online 
“Notícias – Alagoas 24 horas: líder em notícias on-line de Alagoas”, 
de 28.07.2010, que anuncia a realização de um seminário pontual de 
sensibilização para implantação da Política Municipal da Saúde do 
Homem. Diz ainda o informe virtual que durante o seminário, serão 
discutidos diversos temas sobre prevenção de doenças, tratamentos, 
além da apresentação do programa que será implantado em Maceió. 
Aborda ainda que o Coordenador de Ações de Saúde da SMS, médico, 
alerta que esse primeiro momento é de sensibilização com servidores 
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municipais (médicos, enfermeiros do PSF e das unidades de referência 
dos 2º e 7º distritos sanitários) cujo propósito e a divulgação da temática 
e, posteriormente, o programa será disponibilizado aos usuários 
nas unidades de saúde do Município. E consta uma Programação: - 
Política Nacional. Atenção Integral à Saúde do Homem (Coordenador 
Nacional); - Política Municipal e Estadual de Alagoas (Coordenador 
do Programa Estadual); - Prevenção do Câncer de Próstata, tratamento 
das patologias do trato urinário do homem (Sociedade Alagoana de 
Urologia); - AVC, causas externas de acidentes (Sociedade Alagoana 
de Cardiologia).

Essa mesma formatação, de se apresentar Seminários com 
dados epidemiológicos e convidados de vigor saber, objetivando 
sensibilizar profissionais de saúde permearam os três municípios, ao 
mesmo tempo que condicionavam um Projeto Piloto aprovado pela 
bipartite, com firme propósito de encaminhamento ao Ministério 
da Saúde para a apreciação, com sentido de garantir o repasse dos 
recursos financeiros que se dão fundo a fundo.

Ao entrevistarmos, conforme estabelecido, os atores envolvidos 
na metodologia, o presidente do Conselho Estadual de Saúde e o 
Gerente Estadual do Programa Saúde do Homem apresentavam uma 
dissonância cognitiva entre ambos, além de se perceber o não avanço 
do Programa, atendo-se a seminários e, num investimento de expansão.

Entrevistou-se a presidente do Conselho Municipal de Saúde 
de Maceió e a situação verificada não se fez diferente. Segundo a 
entrevistada, só tomou conhecimento do Programa bem recentemente. 
Tentou-se por um pouco mais de uma semana entrevistar o Gerente 
do Programa de Maceió, quando houve inicialmente uma protelação 
e semana seguinte um informe de exoneração. Pelo percebido no 
Município também não se avançou além do seminário. 

As abordagens junto à vereadora por Maceió e o Deputado 
Estadual, ambos partícipes da Comissão de Saúde, porque assim 
como outras câmaras municipais e assembléias legislativas brasileiras 
abraçaram o Programa de Saúde do Homem e apresentaram Projeto 



161|  Direito e Saúde: Cidadania e Ética na Construção de Sujeitos Sanitários

de Lei instituindo a Política no Município ou no Estado, revelaram 
uma lacuna de investimento nesse sentido. 

No município de Arapiraca foram entrevistados o coordenador 
municipal do Programa Saúde do Homem e a gestora municipal 
de saúde que também exerce a função de presidente do Conselho 
Municipal de Saúde. No município de Palmeira dos Índios, foi 
consultada a coordenadora do Programa. Os mesmos revelaram 
aspectos importantes da implantação dessa política, como a elaboração 
de projeto piloto a ser enviado à Comissão Intergestora Bipartite 
(CIB) para apreciação e posterior encaminhamento ao Ministério da 
Saúde, bem como a apresentação ao Conselho Municipal de Saúde 
(CMS) onde o mesmo se posicionou através de resolução. Quando 
interrogados sobre o processo de implantação do Programa no 
Município as afirmações foram:

A implantação foi de acordo com a portaria do 
Ministério da Saúde, em dezembro de 2010. Foi feito 
apresentação ao Conselho Municipal onde há registro 
em Ata. (Coordenador do Programa Saúde do Homem 
- Arapiraca)

Construção do Projeto a partir da política nacional 
de saúde do homem, depois foi enviado ao Conselho 
Municipal de Saúde (CMS), que avaliou e aprovou. Há 
uma portaria que institui o coordenador do programa. 
Temos deliberação do Conselho.
Iniciado a implantação com a chegada dos recursos 
ministerial.
(Secretária de Saúde e Presidente do Conselho 
Municipal de Saúde - Arapiraca)

O Município foi escolhido pelo critério do percentual de 
homens de 20-59 anos.
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Foi elaborado o pré-projeto à CIB e depois ao Ministério 
da Saúde, que após ser aprovado o município recebeu um 
montante de 75 mil reais para implantação do programa. 
Tivemos a participação das especialidades envolvidas no 
programa (urologista, cardiologista entre outros). Temos 
a Portaria do MS e documento do Conselho Municipal 
de Saúde que após apresentação da política se posicionou 
através de resolução. 
(Coordenadora do Programa Saúde do Homem – 
Palmeira dos Índios)

Sobre os repasses de recursos financeiros os mesmos afirmaram que,

O recurso vem do MS para fins de implantação do 
programa, e está voltado para educação em saúde. Não 
há repasse do Estado para saúde do homem. O município 
dá sua contrapartida. (Secretária Municipal de Saúde e 
Presidente do CMS).
O repasse inicial do MS (75 mil reais) para implantação 
inicial. Não há repasse do Estado.
(Coordenador do Programa Saúde do Homem - 
Arapiraca)

O repasse foi feito Fundo a Fundo, diretamente do 
Governo Federal para o município. O Estadual vem 
dando apoio técnico. 
(Coordenadora do Programa Saúde do Homem – 
Palmeira dos Índios)

Em se tratando da contrapartida municipal ao programa, 
pode-se notar pelas falas dos entrevistados que ambos os municípios 
vem investindo em contratação de recursos humanos, exames e 
procedimentos cirúrgicos, porém afirma que ainda não há uma 
sistematização em termos financeiros:
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Há contrapartida do município para contratação de 
profissionais médicos – Recursos Humanos. Cotas 
para exames, realização de cirurgias pelo município. 
(Coordenador do Programa Saúde do Homem - 
Arapiraca)
Há contrapartida do município para contratação de 
profissionais – urologista, por exemplo. Cirurgias, 
exames, eventos, articulação com outros programas. 
Credenciamento de laboratório para realização dos 
exames. Ainda não há uma sistemática de investimentos, 
por ser um programa novo. (Secretária Municipal de 
Saúde e Presidente do CMS)
Quem gerencia, diz como vai ser gasto é a coordenadora 
do programa e o controle é realizado pela tesouraria. 
Ainda não temos rubrica própria por parte do município. 
(Coordenadora do Programa Saúde do Homem – 
Palmeira dos Índios)

A operacionalização da política é semelhante entre os dois 
municípios pesquisados, em se tratando de equipe para o gerenciamento 
do programa, mas com diferentes formas de estruturação, e são 
aproveitadas todas as oportunidades para se divulgar as ações do 
programa, as falas demonstram isso:

Trabalhamos em parceria com os demais programas 
da SMS; a equipe é restrita apenas a minha pessoa e 
utilizamos a sala da Atenção Básica.

Diagnóstico da situação do município em termos de 
morbimortalidade;
Capacitações das Equipes de Saúde, do NASF; 
apresentação no Conselho;
Reuniões onde há aglomeração de homens: Corpo de 
Bombeiros, Batalhão de Polícia Militar, AA, Polícia 
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Civil. Mutirão de CA de Próstata com participação de 
500 homens;
Campanhas em parceria com DETRAN e a SMTT sobre 
violência no trânsito, com panfletagem, entrevistas, 
reportagem em rádios, jornais e TV; Implantação 
do Núcleo de Tabagismo;Campanha no faculdade  
enfermagem da cidade, o que resultou na inclusão da 
temática na grade curricular e trabalhos de conclusão de 
curso sobre o tema.
(Coordenadora do Programa Saúde do Homem – 
Palmeira dos Índios)

Por ser uma política nova, temos disponíveis profissionais 
dos outros setores, como a promoção da saúde, entidades, 
empresas, PM, Corpo de Bombeiro. Temos o espaço 
físico, computador, sala de reuniões. No momento só tem 
a minha pessoa no programa, mas fazemos parcerias 
com o NASF, com as Unidades de Saúde e os grupos de 
saúde do homem que são facilitados pelos NASF.

Vem sendo desenvolvidas no curto período que o 
programa foi implantado através de procedimentos, 
como: cauterização, vasectomia, entre outros.
Uma vasectomia mensal – Divulgação dos procedimentos.
Divulgação da disponibilização do exame PSA. 
Realizamos palestras educativas. Divulgação em eventos, 
nas comunidades, nos jogos do ASA.
(Coordenador do Programa Saúde do Homem - 
Arapiraca)

Na equipe temos o coordenador do programa e tem sido 
articulação com as Unidades Básicas de Saúde (UBS) 
para capacitação dos profissionais da Atenção Básica, 
diretores das UBS, psicólogos, assistentes sociais, CRIA. 
Temos providenciado materiais, mas ainda estamos 
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“engatinhando”. Aproveitamos os eventos da secretaria 
para divulgação das ações do programa.

Realizamos capacitações com as equipes de saúde. 
Divulgação em feiras, no Conselho Municipal de Saúde. 
Palestras educativas. Divulgação em eventos, nas 
comunidades, nos jogos de futebol.  
(Secretária Municipal de Saúde e Presidente do CMS)

Quando perguntados sobre as prioridades e desafios dos 
municípios, os mesmos deram as seguintes respostas:

Estamos focados em tratar o paciente, então garantir o 
acesso do paciente ao serviço especializado e garantir 
a realização de seus exames e em último caso a 
hospitalização se for necessário. O grande desafio é a 
acessibilidade.
É a quebra da barreira cultural dos homens. Estender 
o atendimento ao homem depois das 16 h em UBS, 
referenciando ao médico ou enfermeira do trabalho.
(Coordenadora do Programa Saúde do Homem – 
Palmeira dos Índios)

Buscar que o homem procure a atenção básica e 
conscientização dessa população para a importância da 
prevenção.
Quebrar as resistências dos homens.
(Coordenador do Programa Saúde do Homem - 
Arapiraca)

Melhorar a assistência aos usuários. Concretizar 
o programa. Garantir recursos financeiros para o 
programa: exames, procedimentos.
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Manutenção dos recursos. Garantir a assistência aos 
usuários.
(Secretária Municipal de Saúde e Presidente do CMS)

Ambos os municípios foram unânimes em afirmar a 
participação do controle social no processo de implantação dessa 
política em nível municipal.

Na perspectiva desse cenário, o processo inicial de implantação 
de qualquer política de saúde é fundamental para o êxito da mesma, 
sendo necessário o envolvimento do maior número possível de 
atores que façam parte do sistema gestor como forma de garantia da 
consolidação da política. Ao tempo em que percebemos também que, 
em Alagoas, esse início vem se dando de formas diferenciadas, porém 
nos municípios do interior do Estado, a implantação tem tido um 
maior envolvimento dos gestores e do controle social, bem como de 
outras instituições sociais, como a Polícia Militar, por exemplo.

A perspectiva é de um futuro estudo quando possa verificar 
como os serviços de saúde vem se organizando para garantir o direito 
à saúde dos homens, à luz da política de atenção integral à saúde do 
homem e as dificuldades encontradas nesse processo.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em termos de produção bibliográfica que integra o material 

levantado, tanto nas bibliotecas virtuais quanto nas demais fontes 
consultadas, observa-se que há uma conjuntura cultural que precisa 
ser rompida, pois ainda que no discurso dos atores sociais envolvidos 
exista um comprometimento na implantação da Política, não se vê 
de fato um investimento cotidiano que garanta que o discurso se 
transforme em ação.

Ficou evidenciado, em certo sentido, haver inclusive um 
desconhecimento muito grande da própria política por parte 
dos sujeitos que são responsáveis em viabilizar a mesma e, esse 
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desconhecimento possibilita uma série de problematizações que 
podem ser efetivadas.

Caminhando nessa lógica, se faz necessário perceber que 
para a mudança de um novo quadro no setor saúde seja importante 
considerar alguns elementos, tais como: o tempo de amadurecimento 
para a recente implementação da política, o investimento numa nova 
adoção de postura institucional a partir de capacitações permanentes 
e continuadas dos profissionais de saúde, a promoção para o acesso e o 
acolhimento dos homens nos serviços de saúde e, também, um maior 
investimento na gestão dos serviços das unidades básicas.

Observou-se que nos municípios estudados, o que existe de 
comum entre eles é a real dificuldade do exercício cotidiano que 
garanta a participação dos homens, ou seja, muito ainda há que ser 
feito para a efetiva participação dos homens nos serviços de saúde e 
para a devida implantação da Política Nacional de Atenção Integral à 
Saúde dos Homens e que não é tão-somente uma dificuldade de gestão 
e, sim também, a existência de aspectos culturais a serem valorizados 
para que o processo seja garantido e exitoso.

Enfatiza-se ainda a necessidade de maior investimento na 
produção do conhecimento sobre o assunto, na área da saúde em geral 
e na saúde pública em específico, como também é mister que uma 
abordagem mais interdisciplinar seja dimensionalmente desenvolvida. 
Acredita-se que tal desenvolvimento permitiria que a discussão levasse 
mais em conta, além dos referenciais da pesquisa básica, da clínica 
e da epidemiologia, particularmente aspectos subjetivos e culturais 
envolvidos na construção da masculinidade.

6 – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Senado Federal. Constituição da República Federativa do Brasil. 
Brasília, DF: Senado Federal, 1988.



168 Orgs. Maria Helena Barros de Oliveira, Luiz Carlos Fadel de Vasconcellos, et al.  |

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento 
de Ações Programáticas e Estratégicas. Plano de Ação Nacional 2009-2011 da 
Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. Brasília: Ministério 
da Saúde, 2009. 31 p.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 
Ações Programáticas e Estratégicas. Política Nacional de Atenção Integral à 
Saúde do Homem: princípios e diretrizes. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. 92 p.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Executiva. Mais saúde: direito de todos, 
2008-2011. 3ª ed. (Série C. Projetos, Programas e Relatórios). Brasília: Ministério 
da Saúde, 2010. 138 p.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Executiva. Mais saúde: direito de todos, 
2008-2011. 4ª ed. (Série C. Projetos, Programas e Relatórios).  Brasília: Ministério 
da Saúde, 2010. 132 p

CAMPOS, C. E. A. O desafio da integralidade segundo as perspectivas da 
vigilância da saúde e da saúde da família. Ciência & Saúde Coletiva. V. 8, n. 2, 
p.569-584, 2003.

COURTENAy, w. H. Constructions of masculinity and their influence on men’s 
wellbeing: a theory of gender and health. Soc Sci Med. V. 50, p. 1385-1401, 2000.

FIGUEIREDO, w. Assistência à saúde dos homens: um desafio para os serviços de 
atenção primária. Ciência & Saúde Coletiva. V.10, p. 105-109, 2005.

FLEURy, S. e OUVERNEy, A. M. Política de saúde: uma política social. In: 
GIOVANELLA, L. et al. (orgs). Políticas e sistema de saúde no Brasil. Rio de 
Janeiro: CEBES/ Ed. FIOCRUz, 2008. 1110 p. P. 23 – 63.

GOMES, R.; NASCIMENTO, E. F.; ARAúJO, F. C. Por que os homens buscam 
menos os serviços de saúde do que as mulheres? As explicações de homens com 
baixa escolaridade e homens com ensino superior. Cad. Saúde Pública, Rio de 
Janeiro. V. 23, n. 3, p. 565-574, março, 2007.

NASCIMENTO, E. F. e GOMES, R. Marcas identitárias masculinas e a saúde de homens 
jovens. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro  V. 24, n. 7, p. 1556-1564, jan./jul., 2008.



169|  Direito e Saúde: Cidadania e Ética na Construção de Sujeitos Sanitários

RISCADO, J. L. S. & OLIVEIRA, M. A. B. (orgs). Quilombolas guerreiros 
alagoanos: vulnerabilidades, AIDS e prevenção. Maceió: EDUFAL, 2011.

RISCADO, J. L. S. et al. Masculinidade, raça/cor e vulnerabilidades às DST/
AIDS em comunidades remanescentes de quilombos de Alagoas. Anais do VIII 
Congresso da Sociedade Brasileira de DST – DST8AIDS4 – Curitiba, PR, 2011. 

VIANA, A. L. A. e BAPTISTA, T. w. F. Análise de políticas de saúde. In: 
GIOVANELLA, L. et al. (orgs). Políticas e sistema de saúde no Brasil. Rio de 
Janeiro: CEBES/ Ed. FIOCRUz, 2008. 1110 p. P. 65-105.



170 Orgs. Maria Helena Barros de Oliveira, Luiz Carlos Fadel de Vasconcellos, et al.  |

ANEXO I
SIteS

1.  Iguatemi irá receber programa ‘Saúde do Homem’. http://www.iguatemix.
com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=507:saude-
hoemem&catid=36:noticias-de-iguatemi-ms&Itemid=75

2.  UFMG assina convênio para implantação de Programa de Saúde do 
Homem. http://www.ufmg.br/online/arquivos/003314.shtml

3.  Programa Saúde do Homem será implantado na região Oeste do RN. 
http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/programa-saude-do-
homem-sera-implantado-na-regiao-oeste-do-rn/177319

4.  Dourados implanta Programa Nacional da Saúde do Homem. http://
www.itaporahoje.com/?noticia=44662/dourados-implanta-programa-
nacional-da-saude-do-homem

5.  A política de atenção à saúde do homem no Brasil: os paradoxos 
da medicalização do corpo masculino. http://www.scielo.br/scielo.
php?pid=S0103-73312009000300006&script=sci_arttext

6.  Semsa prepara implantação de ações voltadas à saúde do homem. 
http://semsa.manaus.am.gov.br/semsa-prepara-implantacao-de-acoes-
voltadas-a-saude-do-homem/

7.  Programa Saúde do Homem quer o fim do preconceito sobre exames 
masculinos. http://www.epifaniapt.com.br/?p=1179

8.  Programa vai agilizar atendimento à população masculina. http://www2.
maringa.pr.gov.br/site//index.php?sessao=c431a01dcb55c4&id=8251

9.  Dr. Sandro quer política de atenção integral à saúde do homem. http://
www.drsandro.org/saude/dr.sandro-politica-atencao-integral-saude-
homem/

10. Financiamento para a Saúde do Homem é insuficiente diz CNM. http://
www.jornalbrasil.com.br/interna.php?autonum=19320

11. O Programa Saúde do Homem na prefeitura quer o fim do 
preconceito sobre exames masculinos. http://www.rondonoticias.com.
br/?noticia,84907,o-programa-sade-do-homem-na-prefeitura-quer-o-
fim-do-preconceito-sobre-exames-masculinos
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12. Seminário discute saúde do homem. http://site.portalcofen.gov.br/
node/6622

13. Seminário discutirá “Saúde do Homem” em São Luís. http://www.imperatriz.
ma.gov.br/prefeitura/institucional/noticias/noticiaIntegra.php?id=1239

14. Projeto para implantação do centro de referência a saúde do homem 
no municipio de santos.  http://www.webartigos.com/articles/17499/1/
projeto-para-implantacao-do-centro-de-referencia-a-saude-do-
homem-no-municipio-de-santos/pagina1.html#ixzz1kyyxme2f

15. Marília Pinto elogia implantação do programa de saúde do homem. 
http://www.roraimaemfoco.com/colunistas/polca-mainmenu-46/6149-
mara-pinto-elogia-implanta-do-programa-de16. Sesau começa a 
implantar programa de saúde do homem. http://www.folhabv.com.br/
noticia.php?id=55870

17. O Programa Saúde do Homem quer o fim do preconceito sobre exames 
masculinos. http://www.imagemnews.com/noticias.asp?cd=8901

18. Institui o Programa de Saúde do Homem ( Lei n. 8.798;2011 veja em 
Leis do Rildo). http://www.rildopessoa.com.br/index.php?option=com_
content&view=art ic le&id=56:projeto-de- le i-ordinar ia-no-
0012009&catid=35:projetos-de-lei&Itemid=60

19. Luiz Carlos Viana luta pela criação do Programa “Saúde do Homem”. 
http://www.descalvadoagora.com.br/index.php?id=3020

20. Plano estratégico é desenvolvido pela FMS para promover a saúde do 
homem. http://www.45graus.com.br/plano-estrategico-e-desenvolvido-
pela-fms-para-promover-a-saude-do-homem,geral,72216.html

21. Bayeux promove capacitação sobre saúde do homem. http://www.
bayeuxemfoco.com.br/noticia/bayeux-promove-capacitacao-sobre-
saude-do-homem.html

22. Cuiabá implanta programa de atenção integral à saúde do 
homem. http://www.amm.org.br/amm/constitucional/noticia.
asp?iId=180569&iIdGrupo=

23. Sorocaba terá “Ônibus do Homem” no terceiro trimestre deste ano. 
http://www.jornalipanema.com.br/novo/sa%c3%bade/sorocaba+tera+
%22onibus+do+homem%22+no+terceiro+trimestre+deste+ano.html
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24. Secretaria de Saúde trabalha na implantação do Programa Saúde 
do Homem. http://portalcaiua.com/tag/programa-saude-do-
homem/

25. Políticas Públicas: Saúde do homem ganha atenção. http://www.crpsp.
org.br/portal/comunicacao/jornal_crp/165/frames/fr_politicas_
publicas.aspx

26. Projeto que institui a semana municipal da saúde do homem foi aprovado 
com muita satisfação. http://www.camarabonito.com.br/vereadores/
luisa-aparecida-c-de-lima/

27. Programa da Saúde do Homem é destaque no Setembro Azul. http://
www.jusbrasil.com.br/noticias/2382813/programa-da-saude-do-
homem-e-destaque-no-setembro-azul

28. Telemática e Telemedicina em apoio à atenção primária no Brasil. http://
www.saudetotal.com.br/atencao_primaria.asp

29. Argentina vem conhecer Saúde de Campinas. http://www.rac.com.br/
saude/noticias/70280/2010/12/14/argentina-vem-conhecer-saude-de-
campinas.html

30. TCU detecta falhas na implantação de programas do MS. http://
www.panoramabrasil.com.br/tcu-detecta-falhas-na-implantacao-de-
programas-do-ms-id46074.html

31. Governo anuncia atenção especial à saúde do homem. http://www.
panoramabrasil.com.br/governo-anuncia-atencao-especial-a-saude-do-
homem-id4507.html

32. Dra. Conceição Madeira participa da Tribuna Livre da Câmara 
de Imperatriz. http://www.tribunadomaranhao.com.br/blog/dra-
conceicao-madeira-participa-da-tribuna-livre-da-camara-de-
imperatriz-5945.html

33. Hanesbrands e Sociedade Brasileira de Urologia aliam-se em campanha 
pró-saúde masculina. http://www.revistafator.com.br/ver_noticia.
php?not=136579

34. RJ inaugura Centro de Atenção Integral à Saúde do Homem. http://
www.saudebusinessweb.com.br/noticias/index.asp?cod=60231



173|  Direito e Saúde: Cidadania e Ética na Construção de Sujeitos Sanitários

35. Dia do Homem. http://www.premioopiniaopublica.com.br/site/
index.php?option=com_content&view=article&id=19:dia-do-
homem&catid=43:2009&Itemid=12

36. Seguridade aprova criação do “Dia Nacional de Atenção integral à Saúde 
do Homem”. http://www.elcione.com/blog/?m=201012&paged=2

37. Saúde do homem: avaliação das as ações nos serviços de saúde para 
prevenção do câncer de próstata em cinco cidades do centro-oeste 
mineiro. http://www.abeneventos.com.br/anais_61cben/files/00363.pdf

38. Paraná é o 1º estado a implantar a política de saúde do homem em 100% 
dos municípios. http://www.sesa.pr.gov.br/modules/noticias/article.
php?storyid=1665&tit=Parana-e-o-1o-estado-a-implantar-a-politica-
de-saude-do-homem-em-100-dos-municipios

39. Lei Nº 18.874, de 20 de maio de 2010. http://ws.mp.mg.gov.br/biblio/
informa/210513474.htm

40. Portaria Nº 3.209, de 18 de dezembro de 2009. http://www.brasilsus.
com.br/legislacoes/gm/101890-3209?q=

41. “Novas lutas, antigas concepções”: mulheres e homens em movimentos 
pelo direto à saúde. http://www.abrapso.org.br/siteprincipal/images/
Anais_XVENABRAPSO/304.%20novas%20lutas,%20antigas%20
concep%C7%D5es.pdf

42. Política de saúde do homem prevê rede de serviços para melhorar 
atendimento. http://agregario.com/politica-de-saude-do-homem-
preve-rede-de-servicos-para-melhorar-atendimento

43. GÊNERO E DIREITOS REPRODUTIVOS NAS POLÍTICAS PúBLICAS. 
http://www.fazendogenero.ufsc.br/9/resources/anais/1278293474_
ARQUIVO_FG_anasarah_2010_final.pdf

44. Aracaju recebe política nacional de atenção à saúde do homem. http://
www.infonet.com.br/saude/ler.asp?id=93356&titulo=saude

45. MACIELO, Patrícia Suerda de Oliveira.  Homem na estratégia de 
saúde da família. http://www.pgenf.ufrn.br/arquivos/teses/dissertacao_
patricia_1__pdf.pdf Natal/RN, 2009





capítulo 8

SOCIeDaDe e IDOSOS: enSaIO SOBRe a 
“natURalIzaçãO” Da vIOlênCIa

Anúbes Pereira de Castro
Eduardo Sérgio Soares Sousa

Maria Cristina Rodrigues Guilam

1 – Introdução 
De fato, a longevidade relaciona-se a inevitável perda da 

vitalidade; repercute nas experiências individuais e coletivas, e sofre 
a influência de vários fatores, tais como: como classe, gênero e raça. 
Em algumas culturas, a exemplo da indiana ou chinesa, a velhice era 
associada ao acúmulo de conhecimento, prestígio e autoridade; em 
outras a impossibilidade de um indivíduo subsistir por seus próprios 
meios justificava o ostracismo e por vezes a morte. Na construção 
histórica pautada no capitalismo, a dificuldade de ‘viver a velhice’ 
dá-se em virtude da valorização da produtividade econômica, da 
valorização da beleza jovem, virilidade e demais padronizações sociais 
que dificultam a aceitação dos velhos, sujeitos fora desses padrões. 
Este fenômeno modificou-se, os avanços da medicina e nutrição 
retardaram mais o processo de envelhecimento acarretando não 
apenas no aumento dos anos vividos, mas um aumento da proporção 
da população. 

No Brasil vem ocorrendo um processo de envelhecimento 
populacional intenso e acelerado caminhando para uma das maiores 
populações do mundo, toda essa transformação no perfil etário da 
população brasileira nos traz à discussão o envelhecer e a velhice 
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em nosso país. Para Araújo; Lobo Filho (2009), o crescimento da 
população idosa é uma realidade nas estatísticas sócio-demográficas 
no contexto brasileiro e mundial. Nunca na história e evolução do 
homo sapiens teve uma esperança de vida tão significativa, sendo um 
divisor de águas nas políticas públicas, na ciência e a gestão de saúde na 
velhice,  e estas mudanças devem-se a alguns fatores como: avanço nas 
pesquisas científicas, acesso aos serviços sócio-sanitários e a cura de 
algumas doenças. É razoável afirmar que o envelhecimento em países 
em desenvolvimento se deu de forma rápida nas últimas décadas, 
diferentemente dos países desenvolvidos onde esse crescimento foi 
gradual, de modo que desperta interesse dos diversos setores da vida 
em sociedade.

Mas o que é envelhecer para os brasileiros? e como é experenciar 
essa fase em uma população marcada de conceitos pré-estabelecidos 
sobre a velhice e o velho? Será que o estado, a juventude e os próprios 
idosos têm contribuído de maneira semelhante para a construção 
histórica arraigada de negatividade?

Talvez não consigamos responder tantos questionamentos 
sobre o envelhecer brasileiro, mas podemos direcionar esses 
questionamentos para o entendimento de uma condição marcante 
que vem sendo vivenciada pela população idosa e que tem crescido 
de maneira dramática ao longo dos anos, que é a violência contra 
essas pessoas. Os maus tratos e a violência contra a pessoa idosa é 
um acontecimento antigo, mas com notoriedade recente tanto na 
realidade brasileira quanto mundial (ARAúJO; LOBO FILHO, 2009).

Ser velho em qualquer país que estejamos, deveria ser, permitir-
se dar continuidade à vida, entretanto em nosso país a cultura voltada 
à velhice vai além das transformações físicas, e é sinônimo de perdas e 
de limitações sociais e econômicas, de enclausuramento, de angústias 
e decepções com seus parentes mais próximos. Quando falamos de 
envelhecimento, provavelmente, vem à mente das pessoas jovens a 
idéia de um processo natural da vida, mas extremamente desagradável. 
Algo que se sabe que está por vir, mas que é culturalmente rechaçado 
(MARQUES; PADILHA, 2007).
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Para Debert (1997, p. 130), a imagem da terceira idade que 
é produzida pela mídia não tem dado instrumentos para lidar com 
problemas físicos e emocionais que surgem na velhice.

Ao analisarmos a violência contra o idoso iniciamos por 
buscar auxílio no sentido etimológico da palavra “juvenis”(aeoum) 
que quer dizer “aquele que está em plena força”   GUIMARãES.; 
GRINSPUN (2011, p. 04), e nos questionamos quanto a essas 
determinações culturais que tem atrelado as transformações sociais 
e econômicas. Essas determinações fazem com que a velhice seja 
entendida e percebida como um período negativo e que parece 
estimular a juventude ao desrespeito e desconsideração contra os 
mais velhos.

É fato que a violência contra o idoso acontece, e à medida, que 
a sociedade evolui em tecnologia, regride no respeito aos mais velhos, 
visto que é cada vez mais comum a ocorrência dos mais variados tipos 
de manifestações de violência contra o idoso, sejam elas, doméstica, 
institucional ou social, a exemplo de abusos físicos, econômicos, 
abandono, segregação, entre outros. 

A violência perpetrada contra o idoso foi a última a despertar 
atenção da sociedade, mas o que dizer dos direitos humanos? do 
estatuto do idoso? da Política Nacional de Atenção ao Idoso? O 
que dizer da violência contra o idoso enquanto problema de saúde 
pública? A Declaração Universal dos Direitos Humanos afirma, “Todo 
ser humano tem como direito mais precioso a liberdade de comunicação, 
pensamento e opinião”, e especificamente ao idoso, de acordo com o 
Estatuto, “prevenção a ameaça ou violação dos direitos dos idosos é 
obrigação de toda a sociedade brasileira.” Mas se a legislação brasileira 
protege o idoso, contrapondo-se a isso, por que há um aumento no 
número de idosos vitimizados?  Por que há divisão desigual de poderes 
entre idosos e jovens, hierarquização desses indivíduos e perpetuação 
de dominação entre esses grupos etários?  

O que a princípio se percebe é a violência contra o idoso não 
sendo entendida em um ambiente democrático como ação que vem 
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infringindo a construção da cidadania, ou seja a dignidade, o direito 
do homem de participar, de decidir e portanto de autonomia.

A violência também pode ser entendida como um processo 
social relacional complexo e diverso, que tem como pressuposto 
para o seu funcionamento o modelo de sociedade dominante, que 
valoriza e estrutura-se na acumulação de riquezas econômicas e 
de poder, nas contradições entre os grupos e classes dominantes 
(FALEIROS, 2007).

Para construção desse artigo fora realizado estudo das formas 
de violência contra idosos como base para análise em Pierre Bourdieu 
- violência simbólica, na denúncia dos mecanismos de dominação em 
uma sociedade injusta.  

Neste capítulo interpretamos a naturalização da violência 
contra o idoso na sociedade contemporânea e por fim, observamos a 
situação brasileira, com suas contradições entre as políticas de direitos 
humanos, inclusive de saúde, direcionadas à saúde e a violência contra 
as pessoas acima de 60 anos.

Optamos por estudar a naturalização da violência contra o 
idoso a partir da violência simbólica por entender que é indiscutível 
a dificuldade que temos, seres humanos, de vivenciar essa etapa da 
vida, e por compreender que na construção histórica pautada no 
capitalismo, a dificuldade de ‘viver a velhice’ dá-se em virtude da 
valorização da produtividade econômica, beleza jovem, virilidade e 
demais padronizações sociais que inviabilizam a aceitação dos velhos, 
sujeitos fora desses padrões.

2 – A SITUAÇÃO DO IDOSO NO BRASIL 
O aumento significativo da população idosa traz transformações 

históricas em nosso país, visto associado a mudança na idade 
populacional estar a necessidade de revisão de discursos e atitudes 
frente a uma população que envelhece.
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A importância social do envelhecimento tem um alcance muito 
amplo, pois a velhice é realmente as oportunidades que oferece e o 
fardo que carrega, por isso a gerontologia, o estudo do envelhecimento 
e dos idosos, não se preocupa somente com o processo físico do 
envelhecer, mas também com os fatores sociais e culturais conectados 
ao envelhecimento (GIDDENS, 2005, p. 145)

A velhice neste país é culturalmente construída em uma 
concepção marcada por distinções sociais, as quais compreendem 
uma relação desigual de envolvimento na família e na comunidade, de 
direitos e possibilidades  assistenciais.

O Brasil hoje tem uma população idosa totalmente diferente da 
que estávamos acostumados a vivenciar, tendo em vista termos uma 
redução na fecundidade e natalidade, e por isso temos uma projeção 
para 2050 1,9 bilhões de pessoas acima dos 60 anos (IBGE, 2009).

De uma maneira geral, toda essa transformação traz consequências 
dramáticas não só para as pessoas que vivenciam a velhice, mas também 
para outras gerações que participam desse processo, ou seja, para as 
crianças e jovens que se constroem socialmente à luz dessa cultura, para 
os adultos jovens que colaboram para essas distinções sociais e mais que 
isso, comungam de práticas discriminatórias. 

Entretanto, hoje podemos nos deparar com a busca de direitos 
por parte dos adultos velhos, e sobretudo de grupos de apoio, que 
reivindicam junto aos adultos jovens legislarem em prol de uma 
sociedade mais justa e igualitária.

E, essas reivindicações tem surtido efeito do ponto de vista 
documental, no que diz respeito à construção de uma legislação que 
tenta minimizar a situação das desigualdades no país, por valorizar e 
respeitar esse grupo etário. Contudo, sabemos que a construção desse 
processo deve ir além do que está nos documentos, é preciso que 
tenhamos consciência do que é ser velho em um país onde impera as 
desigualdades sociais para que possamos agir considerando o que está 
escrito nesses documentos e participar ativamente para a construção 
de um mundo melhor para todas as gerações. 
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Mas o que de fato está escrito? quais foram as conquistas 
adquiridas pelos mais velhos? será que é suficiente? Bom ao pensarmos 
o que legalmente fora construído nos deparamos com a LEI N. 8.842, 
DE 4 DE JANEIRO DE 1994 que dispõe sobre a Política Nacional do 
Idoso, cria o Conselho Nacional do Idoso, além de outras providências 
(BRASIL, 1994, P 01). 

Nesta lei fica claro que o objetivo é assegurar os direitos sociais 
do idoso, criando condições para promover sua autonomia, integração 
e participação efetiva na sociedade, estabelecendo princípios e 
diretrizes que são guiados pelo órgão ministerial responsável pela 
assistência e promoção social, com a participação dos conselhos 
nacionais, estaduais, do Distrito Federal e municipais do idoso, 
determinando como ações Governamentais com competências dos 
órgãos e entidades públicas, ações nas diversas áreas (justiça, saúde, 
promoção e assistência social, entre outras).

E após cinco anos, Com o término do processo de revisão e 
atualização do constante da Portaria n° 1.395/GM, de 10 de dezembro 
de 1999 se estabelece a Política de Saúde do Idoso, que deu subsídios 
para que fosse instituído e promulgado o Estatuto do Idoso, 2003, que 
emerge com força total em defesa de um grupo de pessoas até então 
grosseiramente percebido. 

A partir de então, considerando a publicação da Portaria nº 
399/GM, de 22 de fevereiro de 2006, que divulga o Pacto pela Saúde 
2006 - Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do 
referido Pacto; e Considerando a pactuação da Política na reunião 
da Comissão Intergestores Tripartite do dia 5 de outubro de 2006 e a 
aprovação da proposta da Política, pelo Conselho Nacional de Saúde, 
por meio do Memorando nº 500/SE/CNS/ 2006, é estabelecida a 
Política Nacional de Saúde do Idoso através da portaria Nº 2.528 de 19 
de outubro de 2006, que traz a necessidade do setor saúde em relação 
à saúde do idoso, com a finalidade de recuperar, manter e promover 
a autonomia e a independência dos indivíduos idosos, direcionando 
medidas coletivas e individuais de saúde para esse fim, em consonância 
com os princípios e diretrizes do Sistema único de Saúde. 
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É imperativo ressaltar que para embasar toda essa legislação, 
temos a própria Constituição Federal, que em seu art. 1º defende 
que são princípios fundamentais da República Federal do Brasil, a 
cidadania e a dignidade humana (incisos I e II) (BRASIL, 1988).

Mas, mesmo com toda essa resposta ampliada estatal e da 
sociedade às necessidades desse grupo etário, os idosos passam por 
situações de violência, que fora assim denominada ainda em 1975 em 
Revistas Científicas Londrinas (Baker, 1975); (Burston, 1975) e que 
vem sendo percebida, e hoje, temos incluído, a partir do Relatório 
Mundial Sobre Violência e Saúde, 2002, considerando a Resolução 
wHA 49.25 adotada pela Nona Assembleia Mundial de Saúde, 1996, a 
discussão sobre a violência contra a pessoa idosa enquanto problema 
de saúde pública.

E essa problemática é evidenciada a partir dos indicadores 
de violência em nosso país que demonstram apesar de dados nada 
fidedignos em virtude da subnotificação, o acelerado e acentuado, 
crescimento de abuso contra pessoas acima dos 60 anos de idade. 

Essa temática no hall da violência fora o último a ser incluído, 
mas com a percepção anterior a ela, da necessidade de uma velhice 
regada de qualidade de vida; Mas como pensar em qualidade de 
vida para os idosos imperando a evolução da violência contra esse 
grupo etário?

Ao analisarmos toda essa problemática à luz dos direitos 
humanos adotada e proclamada pela resolução 217 A (III) da   
Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, 
lemos  em seu artigo III, que toda pessoa tem direito à vida, à liberdade 
e à segurança pessoal, e em seu artigo  VII, que todos são iguais perante 
a lei e têm direito, sem qualquer distinção, a igual proteção da lei, e 
também têm direito a igual proteção contra qualquer discriminação 
que viole a presente Declaração e contra qualquer incitamento a tal 
discriminação.  Então essa análise, demonstra o quanto os direitos 
humanos da pessoa idosa vem sendo violado, visto termos cada vez a 
ocorrência de pessoas com mais de 60 anos vitimizadas por violência, 
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e esse processo de vitimização gera uma outra problemática que 
repercute promovendo adoecimento através do sofrimento, angústia, 
tristeza, isolamento e maneira mais aparente males físicos.

A saúde de um idoso que passa por violência, seja ela em 
qualquer uma de suas classificações apresenta alterações que ao se 
somarem ao longo de tais ocorrências podem apresentar a sociedade 
um idoso diferente do adulto antes vivido. Essas pessoas já apresentam 
alterações anátomo-fisiológicas próprias da fase e quando associadas 
a tal evento podem desenvolver um comportamento diferenciado por 
medo, vergonha ou por ameaça. 

3 – A VIOLÊNCIA SIMBóLICA E O IDOSO 
O sociólogo francês Pierre Bourdieu trouxe grande oxigenação 

ao pensamento crítico contemporâneo; as suas intervenções são tão 
relevantes que se criou no âmbito do terreno sociológico uma espécie 
de glossário que incluiria diversos conceitos, tais como campo, 
habitus, sentido prático, ou ainda, violência simbólica, conceito este, 
que nos deteremos ao longo deste artigo acerca dos  diversos tipos  de 
violência perpetrados contra o idoso.

O pensador francês se tornou bastante conhecido também por 
outro motivo que se associava a sua assombrosa capacidade teórica, 
qual seja, o caráter interventivo do seu pensamento, nas palavras do 
próprio autor; “a sociologia não mereceria talvez nenhuma hora de 
atenção se tivesse como objetivo apenas descobrir os fios que movem 
os indivíduos que ela observa...” (SETTON , p. 46), ou seja, como 
aponta Pierre Carlos (um de seus biógrafos) “A sociologia é um esporte 
de controle”, no sentido em que se  nega a renunciar a sua perspectiva 
crítica e do seu modus operandi.

Um dos fenômenos sociais que mais Bourdieu se detém foi 
o da violência, só que ele, assim como procedeu com conceito de 
“capital” ampliando a terminologia Marxista, também assim o fez com 
a idéia de violência, de algum modo, muito restrita a uma operação 
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mais contundente e direta representada pelas diversas modalidades de 
violência física.

Alargando o olhar sobre o tema, Bourdieu percebe uma forma 
mais sutil e subliminar de violência que nominou doravante de 
“violência simbólica”.

De acordo com o teórico Francês a uma certa “adesão” dos 
dominados a uma dada linha de pensamento que por vezes justifica 
determinadas práticas contra si próprios, há, segundo Bourdieu, a 
adesão dos dominados em um determinado “campo”, uma dominação 
consentida pela aceitação das regras e crenças partilhadas como se 
fossem “naturais” aliada a uma incapacidade crítica de reconhecer o 
caráter ideológico de suas manipulações.

O que podemos perceber muito claramente no discurso de 
alguns idosos traduz um pouco desse universo teórico; a fala nos denota 
um caráter auto-depreciativo muito forte que remete, muitas vezes, a 
uma justificação da violência sofrida, dizem eles: “ (...) não quero ser 
um fardo para a família”, “já não posso trabalhar, então não tenho como 
exigir”, “A minha lentidão irrita os mais jovens”, e assim por diante, ou 
seja, transferem para si próprias, os idosos, a responsabilidade pela 
violência sofrida por eles próprios, praticadas por “um outro” que se 
isenta da responsabilidade pelo próprio discurso da vítima.

A violência simbólica, nesses casos, está instalada em diversos 
níveis onde traduzimos uma lógica cruel de dominância ancorada 
nas entranhas da ideologia capitalista onde o “inoperante” não possui 
nenhum valor e é intitulado de “zero econômico”, dessa maneira a 
lógica perversa justifica atos de violência, os mais diversos, e que se 
apresenta sob as molduras mais diferenciadas da barbárie física até o 
desaboramento linguístico como se fossem “normais”. 

Assim, Bourdieu através do conceito de “violência simbólica” 
desmascara e denuncia essas vilanias dos tempos atuais, demonstrando 
que às pessoas vitimizadas pesa a apropriação e adesão de um discurso 
e mais ainda a aceitação de uma prática que aparentemente é natural 
e portanto precisa acontecer, e essa naturalização segue um ritmo de 
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cumplicidade, no qual impera regras impostas por uma sociedade que 
é intolerante com aqueles que já não fazem parte dos padrões culturais 
impostos pelo capitalismo.

Lamentavelmente a “violência simbólica” a qual Bourdieu se 
refere é também e principalmente registrada no contexto familiar, 
sendo praticada comumente por um membro muito próximo 
do idoso, fazendo com que essa percepção e aceitação de que as 
práticas de maus-tratos contra os idosos sejam entendidas como 
“normais” e gerando a impossibilidade de denúncia, ou seja a 
negatividade em ir contra seus familiares, reforçando as ações de 
violência imperceptível.

Para Rousseau, (2004, p. 300), se à juventude são proporcionados 
momentos de convivência e formação embasados nos valores que 
sustentam a paz, a harmonia e o amor, certamente eles serão fiéis ao 
repetirem as experiências vividas neste contexto, mas se a situação for 
outra, serão corrompidos logo cedo tornando-se inumanos e cruéis.

Ao refletir sobre o que Bourdieu apresenta como violência 
simbólica, percebemos o quanto a cultura de proteção, valorização e 
respeito ao idoso está longe de acontecer, considerando que o contexto 
familiar compreende uma cumplicidade entre seus membros, e mesmo 
com a intolerância e o despreparo dos co-habitantes é difícil “quebrar” 
tal cumplicidade.

Então em uma relação entre violência simbólica e velhice 
encontramos na contemporaneidade a instituição família que é 
marcada pela evolução do capitalismo, onde os pais tem culturalmente 
invertido o domínio econômico da casa e a valorização enquanto 
modelo familiar e mesmo com a inversão do papel dos pais, estes 
não entendem a atitude de seus familiares como ações marginais que 
praticam a intolerância cotidiana ou mesmo entendendo, não são 
capazes de denunciar por compreender estas ações como históricas 
e comuns a todos os idosos, além do mais em virtude do vínculo 
familiar não aceitam que os seus, sejam tratados como infratores dos 
direitos humanos.
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Obviamente nos reportamos a família para discutir a “violência 
simbólica”  contra os idosos, em virtude de ser o primeiro contato 
social que uma pessoa tem e devido a ser o local entendido como de 
proteção, porém sabemos também que na contemporaneidade existe 
uma variação familiar que  traz uma parcela de responsabilidade na 
absorção dessa violência tendo em vista transformar a cumplicidade 
em individualismo por parte dos seus membros, mas entendemos que 
não é unicamente a família, seja ela cúmplice ou individualista que 
promove tal violência; podemos encontrar a violência exercida contra 
o idoso em todo ambiente por ele vivido: comunidade, instituições de 
saúde, grupos de atividades, entre outros. Além do mais, de acordo 
com Bourdieu (1983), a relação etária entre jovem e adulto depende 
de uma seleção manipulável e variável embasada na seleção etária 
em que se encontra a outra pessoa da relação comparativa, e também 
da construção social da velhice, então considerando esta afirmativa, 
o velho poderá ser vitima de tal violência dependendo do convívio 
etário, seja em qualquer tipo de família.

O mesmo autor, parte da premissa de que as regularidades da 
sociedade se processam mediante a interiorização das estruturas objetivas 
na subjetividade dos indivíduos. Para ele, a relação entre estruturas e ações 
individuais não ocorre de modo mecânico como afirmam os objetivistas, 
nem de modo consciente conforme apontam os subjetivistas, mas de um 
modo dialético, por meio de um sistema de disposições duráveis que, uma 
vez constituídos no processo de socialização passam a orientar as práticas 
dos indivíduos que, por sua vez, tendem a refletir as características das 
estruturas em que foram forjadas as disposições.

A expressão “violência simbólica” constitui-se, assim, a todo 
ato de imposição simbólica, imposto por meio de significações, em 
qualquer ambiente físico, sendo estas determinadas como legítimas, 
socialmente aceitas, muitas vezes escondendo as relações de força 
entre dominantes e dominados (SERRA, 2005, p. 5).  

Essa vitimização que muitas vezes passa despercebida gera 
males biológicos e psicológicos que transformam uma velhice saudável 
em velhice doente com repercussões sociais intensas.
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4 – CONCLUSÃO
A desvalorização social imposta aos idosos promove o exercício 

da “violência simbólica” gerando constrangimentos visíveis, visto que 
diferentes grupos etários entendem a velhice como uma fase sem 
razão de vida, ausente de positividade, fase desnecessária.

O Brasil passa por um momento histórico de crescimento 
acelerado da população idosa, mas a velhice não acompanha essa 
velocidade no que tange as necessárias mudanças na construção 
histórica do que é envelhecer em nosso país.

Assim, crianças, adolescentes, jovens e adultos sejam eles de 
meia idade ou mesmo os idosos, compreendem a velhice como uma 
fase negativa, passível de preconceito e sem nenhum sentimento de 
culpa. É como se disséssemos uns para os outros: “Não fui eu quem 
tirei essa conclusão, já era assim antes mesmo que eu nascesse” ou 
ainda mais lamentável: “Não percebemos a velhice com uma fase de 
preconceitos, é uma fase sem preocupações”.

Envelhecer com dignidade está longe do que determina a 
velhice brasileira porque ser velho é está a mercê de uma sociedade 
que valoriza a produtividade, o capital, a beleza padronizada. Mas 
será que não é possível entendermos que o ser humano que envelhece 
contribuiu ao longo de suas vidas para esse capitalismo desenfreado 
que não consegue “enxergar” além do lucro? 

A velhice é uma fase de tantos preconceitos que o idoso sofre 
um tipo de violência corriqueira, marcante e invisível, onde impera 
as atitudes do detentor das ações (o dominador) em detrimento da 
aceitação da vítima (o dominado). E estas ações nem ao menos são 
entendidas como atitudes marginais por serem consideradas próprias 
do período, acontecendo então o que Pierre Bourdieu denomina de 
“violência simbólica”.

E esse tipo de violência que é perpetrada contra essas pessoas 
tem contribuição dos agentes causadores e das próprias vítimas por 
estar envolta de naturalização, não alcançando então, a visibilidade 
aparente. E essa dificuldade que os membros da sociedade têm de 
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perceber os diversos atos praticados contra os idosos como violência 
contribui para a saúde deficitária da pessoa idosa.

Ao ser vítima de “violência simbólica” o idoso vivencia uma 
realidade que não é favorável a nenhuma pessoa, e principalmente 
associada ao processo de envelhecimento pode ocasionar complicações 
ao envelhecer que repercutem na condição biopsicossocial do idoso. 
Contudo a assistência à saúde hoje prestada ao paciente idoso ainda se 
vê necessitada de aperfeiçoamento quanto a abordagem, investigação 
e condutas frente ao idoso vitimizado visto termos uma legislação que 
protege esse grupo etário e ao mesmo tempo pune os responsáveis por 
tais atitudes, mas que ainda não é capaz de, através dos profissionais, 
lidar com tal violência, e isso se dá decorrente das questões culturais que 
envolvem os profissionais, tendo em vista que a primeira dificuldade é 
reconhecer/perceber atos de violência.

Em face disso, o velho que já tem dificuldade de reconhecer a 
“violência simbólica” se depara com profissionais que tem a mesma 
dificuldade e essa associação promove evolução da violência em 
proporções cada vez maiores. 

Então é neste contexto de reconhecimento de interesses e 
necessidades perculiares a estes indivíduos que se sugere fazer as 
articulações entre as lideranças governamentais, segurança pública, 
poder judiciário, saúde, e grupos de idosos embasados pelo Estatuto 
do Idoso e Direitos Humanos, para orientar a opinião pública a 
respeito do problema que vem sendo vivenciado pelos idosos ao longo 
da história, a fim de evitar a discriminação contra pessoas em função 
de sua idade, considerando ser este aspecto importante na valorização 
da dignidade humana. 
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capítulo 9

DIReItO e SaúDe: UMa ReflexãO InteRDISCIPlInaR 
PaRa POtenCIalIzaR a fORMaçãO DOS 

PROfISSIOnaIS De SaúDe.

Ana Suerda Leonor Gomes Leal
Lia Giraldo da Silva Augusto 

REFLEXÕES INICIAIS
Embora a saúde no Brasil seja um direito constitucional, regida 

por um arcabouço jurídico que norteia a organização e operacionalização 
do Sistema único de Saúde (SUS), e também, o Conselho Nacional de 
Saúde ter reconhecido através das Resoluções nº 218/97 e 287/98 as 
14 profissões de saúde (Médicos, Médicos Veterinários, Enfermeiros, 
Odontólogos, Farmacêuticos, Fisioterapeutas, Nutricionistas, 
Biomédicos, Profissionais de Educação Física, Psicólogos, Biólogos, 
Assistentes Sociais, Terapeutas Ocupacionais e Fonoaudiólogos), ainda 
caminha em passos lentos a garantia da integralidade à saúde enquanto 
princípio doutrinário do SUS em vista à promoção da saúde. 

Vários são os fatores atribuídos a essa questão, mas 
destacaremos neste capítulo sobre a formação dos profissionais de 
saúde no Brasil, considerada ainda incipiente numa perspectiva de 
abordar a importância da interdisciplinaridade em saúde. Ou seja, as 
formações em saúde ainda não são compatíveis com as exigências do 
SUS e das necessidades da população, uma vez que a saúde enquanto 
direito fundamental do ser humano requer diferentes experiências 
para o seu cuidado. Dentre essas experiências, pode-se destacar o 
Direito enquanto Ciência Humana e/ou Social Aplicada, e que não 
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deve ser um ente distante e inatingível para a maioria das pessoas, 
principalmente para os profissionais de saúde, considerando que estes 
atuam como agentes transformadores da realidade cotidiana, inclusive 
da população carente, ajudando-a no resgate de sua cidadania, da 
autoestima, do conhecimento e da manutenção de seus direitos. 

O direito a ter direitos permeia o dia-a-dia dos seres humanos e as 
demandas sociais que requerem do campo do direito, transversalidade às 
diversas áreas do saber, dentre elas, as Ciências da Saúde. Porém, no âmbito 
acadêmico, observa-se que o Direito e a Saúde ainda não estabelecem 
comunicação que possibilite uma articulação interdisciplinar, conforme 
afirmam Vasconcelos e Oliveira (2009, p. 21) “o direito e a saúde não vêm 
se conciliando, do ponto de vista acadêmico, como campos conjuntos de 
reflexões e formulações, e não se configuram como espaço criativo de 
intercomunicação das Ciências Sociais.”

O avanço da organização dos serviços de saúde no Brasil 
na perspectiva de construção do SUS traz novos desafios para a 
capacitação dos profissionais de saúde pública que atuam em diversos 
serviços de atenção à saúde, que requerem do profissional não apenas 
conhecimento específico e habilidade técnica, mas informações dos 
vários campos de conhecimento e saberes, principalmente das Ciências 
Sociais e Humanas, de modo a dar respostas às necessidades de saúde 
e de cidadania da população. Isso significa compreender as formas de 
adoecimento humano, para assim intervir no processo saúde-doença 
desenvolvendo práticas integrais e interdisciplinares, com ênfase na 
prevenção e na promoção da saúde. 

Diante dessas considerações, emergem alguns questionamentos: 
a formação dos profissionais de saúde vem sendo desenvolvida em 
conformidade às exigências do SUS? Os componentes curriculares 
são desenvolvidos na perspectiva da interdisciplinaridade enquanto 
possibilidade de ampliar os conhecimentos em vista ao cumprimento 
do princípio da integralidade e do alcance da promoção da saúde? A 
literatura acadêmica brasileira aponta estudos que tratam sobre a 
interdisciplinaridade entre o direito e a saúde no âmbito da formação, 
enquanto duas grandes áreas do conhecimento humano?



193|  Direito e Saúde: Cidadania e Ética na Construção de Sujeitos Sanitários

Para dar resposta ao último questionamento, realizou-se 
pesquisa em bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), 
utilizando os descritores ‘direito’, ‘direito e saúde’, ‘interdisciplinaridade’, 
‘ensino superior’, ‘formação em saúde’, e constatou-se que a literatura 
acadêmica brasileira ainda é incipiente no tocante a estudos que 
abordem sobre a intersecção dos grandes campos do conhecimento 
humano, a exemplo do Direito e da Saúde, sob o ponto de vista da 
interdisciplinaridade no âmbito da formação em saúde. Os achados 
reportam-se a discussão do ‘Direito à Saúde’, na perspectiva do Direito 
Sanitário, o que não é aqui o foco para estudo.

Mazon e Trevizan (2001) reforçam a fala anterior, informando 
que a literatura brasileira ainda é escassa de estudos que abordem 
sobre a interdisciplinaridade na formação dos profissionais de saúde. 
A universidade ainda está fundamentada na promoção dos saberes 
onde os conceitos são fragmentados, tanto em estrutura como nos 
seus projetos curriculares. 

Nesse sentido, Almeida et. al (1999, p. 139) afirmam que a 
“formação e o trabalho dos profissionais de saúde na América Latina 
vêm sofrendo impactos pela reorganização dos sistemas de saúde, 
pelas pressões para a reforma da Universidade e pelo processo de 
reforma e descentralização político-administrativa do Estado.” 

No Brasil, a implantação do SUS suscitou reflexões sobre a 
necessidade de um reordenamento na organização da rede de serviços 
de atenção à saúde, principalmente após a implantação do Programa 
de Saúde da Família (PSF) em 1994, atualmente Estratégia de Saúde 
da Família (ESF), que desenvolve ações correspondentes a Atenção 
Básica à Saúde (ABS), universalmente denominada de Atenção 
Primária à Saúde (APS), que segundo Starfield (2002) é considerada 
uma das principais portas de entrada do sistema de saúde. Segundo 
Maciel (2008), se a APS tivesse capacidade resolutiva seria capaz de 
resolver cerca de 80% dos problemas de saúde da população. 

Nesse sentido, Augusto et al (2008, p. 35-36) ressaltam que o 
PSF foi “concebido pelo Ministério da Saúde”, a sua territorialidade 
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foi definida conforme o “conceito de ‘adscrição’ de clientela” [...], e 
a unidade de saúde da família não tem propriedade sobre a gestão 
do território, ao que se restringe em apenas “atender a demanda 
por programas relativos aos agravos, segundo o que está prescrito 
nacionalmente pelo PSF.” 

A territorialização é um dos pressupostos básicos do trabalho 
da unidade de saúde da família. “Olhar uma comunidade em função 
das situações de risco em que vivem, requer a noção de território e de 
suas influências no modo de vida das pessoas.” (AUGUSTO; ARAúJO, 
2008, p. 68). 

Mas, Almeida et al. (1999, p. 139) ressaltam que:

A maior parte dos processos de formação, 
fundamentados preponderantemente em um modelo 
disciplinar centrado na racionalidade biomédica, 
remete alunos e professores a uma redução drástica dos 
processos de saúde-doença à sua dimensão biológica, 
dos sujeitos/pacientes à sua doença, da doença 
dos sujeitos ao seu substrato anatomopatológico, e 
do cuidado ao protocolo de medidas terapêuticas 
aplicáveis à nosologia em questão. Esta redução subtrai, 
aparentemente, da formação profissional todas as 
outras dimensões que permitem configurar o exercício 
profissional como uma prática socialmente construída, 
que comporta visões de mundo, intencionalidades, 
contradições. 

O conceito de saúde, abordado no relatório da 8ª Conferência 
Nacional de Saúde (CNS), afirmando que a saúde é “[...] resultante das 
condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, 
trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse de terra 
e acesso a serviços de saúde. [...] o resultado das formas de organização 
social da produção, as quais podem gerar grandes desigualdades nos 
níveis de vida”, justifica o interesse em discorrer sobre a importância 
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da interdisciplinaridade entre os campos do direito e da saúde no 
âmbito da formação em saúde, de modo que os profissionais dessa 
área possam vislumbrar outras razões do adoecimento das pessoas 
e em que circunstâncias acontecem, e não apenas pelo ângulo do 
biologicismo (RELATÓRIO DA VIII CNS, 1986).

Moisés e Augusto (2008, p. 48) reforçam esse entendimento 
quando afirmam que “considerar a saúde um bem e um direito é 
reconhecê-la como um componente do exercício da cidadania.” 

Sendo o Direito e a Saúde consideradas grandes áreas do 
conhecimento humano, Vasconcellos e Oliveira (2009, p.14) afirmam 
que “considerar a confluência de campos tão vastos do conhecimento 
humano significa refletir sobre a demarcação de um novo campo de 
construção do conhecimento, ou, para ser mais exato, de um campo 
de interpenetração de suas matrizes epistemológicas na construção de 
objetos interdisciplinares comuns.” 

Desse modo, o presente texto faz uma revisão conceitual sobre 
o Ensino Superior no Brasil, com ênfase para a formação profissional 
em saúde; A interdisciplinaridade no processo ensino-aprendizagem, 
destacando a interdisciplinaridade na formação em saúde; e sobre 
Direito e Saúde: uma relação interdisciplinar na formação em 
saúde, de modo que a confluência dos conceitos aqui apresentados 
possibilite uma reflexão teórica, didático-metodológica, por parte 
das instituições de ensino superior da área da saúde e de docentes 
afins, sobre a importância de adotar tanto nos projetos curriculares 
como nas práticas de ensino em saúde, o modelo interdisciplinar 
na formação profissional. Desse modo, propõe-se a intersecção de 
conhecimentos dos campos do direito e da saúde, onde o direito está 
sendo considerado aqui, um eixo transversal, por ser através de seus 
conhecimentos e teorias, que os homens buscam os caminhos para se 
organizarem socialmente.

Vale ressaltar que, para construção deste trabalho buscou-se 
na literatura brasileira, publicações em artigos, revistas, livros, entre 
outros, que abordam sobre os descritores estabelecidos neste estudo, 
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de modo que possa estabelecer um diálogo conceitual para contribuir 
não apenas no enriquecimento teórico dos autores, mas de todos os 
sujeitos envolvidos com os rumos do ensino superior no Brasil, na 
particularidade da formação profissional em saúde, e que tenham 
preocupação com a qualidade dessa formação, para atender não 
apenas as exigências dos princípios dos SUS, mas principalmente, às 
necessidades da população. 

O ENSINO SUPERIOR NO BRASIL
O ensino superior brasileiro tem-se pautado, historicamente, 

por uma lógica de mercado, tendo como base a reforma universitária 
de 1968, que organiza um modelo de ensino fragmentado em 
departamentos acadêmicos e cursos, cujas estruturas curriculares 
são, na maioria, engessadas e centradas em processos de ensino-
aprendizagem tradicionais, de transmissão, fato que distancia a 
universidade da sociedade e dificulta o estabelecimento de uma 
relação dialógica entre teoria e prática. Por falar em sociedade, esta 
exige normalmente, uma vivência interdependente com as diversas 
áreas do saber, ao passo que a formação universitária atual, pouco 
contribui para a formação integral do ser humano. 

Do ponto de vista epistemológico, “a universidade 
brasileira funda-se sobre uma concepção linear e fragmentadora 
do conhecimento, alienada da complexidade dos problemas da 
natureza, da sociedade, da história e da subjetividade humana”. 
[...] “o conhecimento é apresentado como um bloco que pode ser 
quebrado em pedaços.” Assim, “conhecer é antes de tudo quebrar 
em pedacinhos, o campo ou objeto que queremos pesquisar ou 
estudar para, em seguida, acumular ou somar esses fragmentos de 
conhecimento.” (ALMEIDA FILHO, 2008, p. 150). Esse mesmo autor 
(2008) ressalta que essa concepção é dominante, em todos os ramos 
do pensamento ocidental, e os alunos entram na universidade apenas 
para aprender uma profissão, recebem um conjunto de treinamentos 
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e conteúdos que lhes são impostos e ficam por aí, e isso pode ser 
chamado de fomento à incultura.  

Mesmo que o conhecimento no mundo atual seja produzido 
em âmbitos altamente especializados, o entendimento desse mundo, 
complexo e multidimensional, requer dos processos formais de 
ensino-aprendizagem uma abordagem integradora que confira 
sentido e significado ao conjunto de informações que se apresentam 
em fragmentos desconexos (RIBEIRO, 2003). 

Contudo, iniciativas inovadoras e propostas alternativas estão 
sendo experimentadas em algumas instituições de ensino superior 
no país, as quais visam estreitar as relações entre a academia e a 
comunidade, não só no sentido da disseminação do saber científico, 
mas, na tentativa de fazê-los dialogar com os demais saberes – 
inclusive os do cotidiano – implicando-se no cumprimento da missão 
social que é peculiar a uma instituição de educação pública, que tem a 
responsabilidade social de ser propositiva e de cooperar, na busca de 
solução para os cruciais problemas da sociedade, articulando dessa 
forma o local com o global.

Na segunda metade do século XX, foi redefinida a missão 
histórica da Universidade em dois planos simultâneos: o plano 
epistemológico e o político-ideológico (ALMEIDA FILHO, 2008). No 
que diz respeito ao primeiro plano, esse autor descreve:

No plano epistemológico, em seqüência, a 
multiplicação de aportes disciplinares sobre objetos 
e temáticas convergentes, a busca de interfaces 
e conexões entre disciplinas e a experimentação 
de trânsitos de sujeitos entre conhecimentos 
distintos permitiram a conformação de alternativas 
designadas respectivamente, multidisciplinaridade, 
interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. Tais 
experiências impuseram novos arranjos institucionais 
e cognitivos que vêm sendo cada vez mais produzidos 
e compartilhados por docentes, pesquisadores e 
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estudantes. Com isso, simultaneamente ao crescente 
desenvolvimento de áreas disciplinares, a Universidade 
tem projetado novas e diferenciadas modalidades de 
produção, e de produtos do conhecimento buscando 
articulações de variados tons entre disciplinas, 
paradigmas e campos de saberes. O leque de 
possibilidades é amplo, desde o simples acionamento 
instrumental de disciplinas diferenciadas para dar 
conta de temas compartilhados até, em casos-limite, 
a própria superação de um dado conhecimento 
pela transgressão ostensiva de fronteiras e limites 
disciplinares. (2008, p. 170). 

A ANDIFES (2004) apresentou proposta para a reestruturação 
da educação superior no Brasil, como também proposições sobre: 
autonomia, financiamento e política de recursos humanos para o 
sistema federal de ensino. Dentre suas estratégias pode-se destacar: 
a) promover as alterações que se fizerem necessárias no ensino de 
Graduação e Pós-Graduação, de modo a garantir aos estudantes a 
condição de formação cidadã, com ênfase nos valores éticos e cívicos 
que devem orientar a vida numa sociedade justa e democrática; 
b) revisar os currículos e projetos acadêmicos para flexibilizar e 
racionalizar a formação profissional, bem como proporcionar aos 
estudantes experiências multi e interdisciplinares, formação humanista 
e alta capacidade crítica. 

Nesse contexto, Cotta et. al (2007) referem que a educação 
ocupa importante posição nos processos de desenvolvimento e 
construção da sociedade. Os mesmos autores (2007, INTRODUçãO) 
afirmam ainda que em relação a educação para o trabalho em saúde, 
muitos questionamentos podem surgir: 

Qual o perfil dos trabalhadores em saúde formados 
pelas instituições educacionais? A educação destes 
profissionais está embasada em qual conceito de 
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saúde, em qual paradigma sanitário? Estarão eles 
preparados para trabalhar no sistema público de 
saúde — ou seja, aptos para desempenhar suas 
funções no âmbito do Sistema único de Saúde (SUS) 
— ou na iniciativa privada? Terão se tornado hábeis, 
nos anos de formação, para lidar com a realidade de 
pobreza e de desigualdade, às quais está submetida a 
maior parte da população brasileira? Serão capazes 
de articular, complexa e adequadamente, a teoria e 
a prática? Estarão instrumentalizados para exercer 
sua atividade profissional de modo autônomo e justo, 
trabalhando, também, em prol do fortalecimento 
da autonomia da população atendida, de maneira a 
formar lídimos sujeitos? 

Tais questionamentos não serão respondidos neste estudo, 
mas os mesmos serão condutores para uma reflexão sobre a formação 
profissional em saúde a partir de aspectos conceituais relatados por 
alguns pesquisadores brasileiros que abordam sobre a questão da 
formação em saúde.

A formação profissional em saúde 
Segundo Ceccim e Feuerwerker (2004), a educação e a saúde 

brasileira, são os dois setores, pela legitimidade e legalidade, ora de 
um, ora de outro, que devem ocupar-se das funções de regulação 
de Estado no tocante à formação na área da saúde. Argumentam 
ainda, que toda a regulação em relação à saúde deveria ser usuário-
centrada, ou seja, voltada aos interesses de saúde dos cidadãos-
usuários de serviços, e esses interesses seriam os principais motivos 
para se organizarem serviços de atenção e instituições de formação 
de profissionais de saúde.

A formação de profissionais de saúde competentes, diante das 
situações reais postas pelos serviços e pela gestão em saúde, constitui-
se como um dos desafios para os atores envolvidos no SUS e nas 
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Instituições de Ensino Superior (IES) do país. É necessário formular 
perguntas tipo ‘como’ e ‘para que’ formar os profissionais de saúde, 
quando houver preocupação com a efetivação do SUS. Espera-se que 
a atuação do profissional de saúde extrapole o atender a demanda 
populacional adscrita nas unidades de saúde, e desenvolva uma prática 
complexa, com atitudes de escuta, de interação profissional-usuário, 
determinantes na qualidade assistencial (CECCIM & FEUERwERkE, 
2004). Ou seja, os processos de formação em saúde devem orientar 
os profissionais quanto a importância de estarem aptos para o 
enfrentamento das desigualdades sociais em saúde. Daí, a necessidade 
da inclusão de outros conhecimentos nas propostas curriculares de 
saúde, a exemplo das ciências sociais.

Nesse contexto, tanto a ABEM como Garcia (1989 apud 
AUGUSTO, 2008, p. 88) revelam que a “integração das ciências 
sociais nos currículos de medicina ocorre a partir da década 
de 60 do século XX, mas não tem sido suficiente para alterar o 
enfoque predominantemente funcionalista de suas práticas.” Nessa 
mesma época, experiências como a Medicina Comunitária nos 
EUA, e a intenção de trabalhar a interdisciplinaridade na área de 
Saúde Mental na Europa, indicavam uma nova possibilidade de 
articulação entre as disciplinas sociais e biomédicas (ABEM, 1989 
apud AUGUSTO, 2008).

Porém, foi na década de 1970, que as críticas em “relação ao 
modelo funcionalista na saúde principalmente nos países da América 
Latina” suscitou o “desenvolvimento da  teoria da produção social 
das doenças”, enfatizando a relação do proceso saúde-doença com 
os condicionantes econômicos, históricos e sociais. (GARCIA, 1989 
apud AUGUSTO, 2008, p. 88).

Augusto (2008) faz uma reflexão sobre a década de 1980 e 
informa que nessa época, o enfoque unidisciplinar da saúde sofreu 
duras críticas, e que apesar do conceito de saúde e do proceso saúde-
doença terem sido ampliados, não foi observado avanço rumo à 
interdisciplinaridade. A citada autora ressalta que essa década “foi 
fortemente influenciada pela participação dos movimentos sociais, 
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que no Brasil, passou-se a exigir novas abordagens para a produção 
do conhecimento e para a intervenção na atenção integral à saúde.” 
(2008, p. 88).

Nesse contexto, as iniciativas de reforma comprometidas com 
a importância social da escola e dos processos de formação no campo 
da saúde, historicamente, têm procurado articular “dois contextos 
aparentemente desconectados - universidade e serviços”, buscando 
unir os espaços de formação aos diferentes cenários da vida real e de 
prestação de cuidados à saúde. Essa foi, por exemplo, “a perspectiva 
central do movimento de integração docente-assistencial (IDA) 
que prevaleceu nos anos 80 como estratégia relevante de mudança.” 
(ALMEIDA, M. et al, 1999, p. 140).

No que se refere a formação médica, Beltrão e Augusto (2008, 
p. 57-58) afirmam que:

A delimitação do conjunto de proposições da prática 
clínica, que obviamente se relaciona com o campo 
ideológico dos poderes instituídos que, em geral, são 
conflitantes com os processos dinâmicos da sociedade, 
precisa ser repensada na formação médica, que deve 
incluir uma compreensão complexa da realidade, 
integrando o contexto social na determinação da 
doença, mediante ações interdisciplinares para uma 
compreensão transdisciplinar8 dos problemas de 
saúde-doença-cuidado.

Mas, a prática da interdisciplinaridade na formação em 
saúde ainda é incipiente no Brasil. O ensino ainda baseia-se em 
currículos disciplinares, departamentalizados, cujas informações 
e conhecimentos são ministrados de forma fragmentada, com foco 

8 Segundo Nicolescu (2002, p. 194) a transdisciplinaridade é complementar à aproximação disciplinar, 
ou seja, ela faz emergir da confrontação das disciplinas dados novos que as articulam entre si; oferece-
nos uma nova visão da natureza e da realidade. A transdisciplinaridade não procura o domínio sobre 
as várias outras disciplinas, mas a abertura de todas elas àquilo que as atravessa e as ultrapassa. 
(ARTIGO 3 - CARTA DA TRANSDICIPLINARIDADE).
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na doença e no hospital, visto como o principal centro de atenção à 
saúde e espaço para aprendizagem, e que forma também o especialista 
(ALMEIDA et al, 1999). 

Essa prática conduz a uma reflexão sobre as várias trajetórias 
que norteiam os modelos de causas das doenças e como elas, 
historicamente, promovem diferentes modelos de práticas e 
concepções de saúde no mundo ocidental, recuperando-se o 
percurso da “disciplina das doenças”, passando pela “medicina das 
espécies” dos séculos XVI e XVII para depois chegar à “medicina 
das entidades patológicas” do século XIX, e ao modelo biomédico 
nos séculos XX e XXI (MENDES, 1979, LUz, 1988 apud BELTRãO; 
AUGUSTO, 2008, p. 53). 

Nesse contexto, é importante mencionar que foi no século 
XIX que ocorreu a consolidação das bases científicas do modelo 
clínico, a partir da relação entre a anatomia patológica e as células, 
o que demandava uma maior intervenção médica sobre o corpo 
(FOUCAULT, 1977). Segundo Soler (2008, p. 574) na obra ‘O 
nascimento da clínica’, Foucault descreve “uma arqueologia do olhar 
médico e dos sujeitos que são constituídos no limiar de práticas e 
experiências, desenhando as linhas correlativas das doenças e dos 
corpos que intensifica as suas relações e funções.” 

Mattos (2004) enfatiza que, sendo a saúde um campo dinâmico, 
repleto de aspectos intersubjetivos que surgem na relação cotidiana com 
aqueles que cuidamos, extrapola o conhecimento sobre as doenças. 

Mas, “no cotidiano das escolas que formam profissionais 
da saúde é como se prevalecesse um ‘outro’ contexto, construído 
e reproduzido nas enfermarias e nas salas de aula, no qual não 
cabem muitas das contradições do mundo de fora, do extra-muros.” 
(ALMEIDA et. al.,1999, p. 139).

Porém, a hegemonia do modelo de ensino pautado no 
biologicismo data do início do século XX. Em 1910, surge o Relatório 
Flexner que fundamentou a reforma das faculdades de medicina 
nos EUA e Canadá. Conforme Nogueira (1994) o mencionado 
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relatório serviu de referência para o aperfeiçoamento do ensino da 
medicina americana, que se expressa através da atenção individual, da 
especialização, da tecnologia e do curativismo. 

Segundo Hübner e Franco (2007) o modelo Flexneriano 
voltado ao ensino médico, propagou-se por todo o mundo ao longo 
do século XX, chegando à América Latina na década de 1940, por 
meio dos EUA, onde ainda é predominante.

Tratando de influências nas reformas do ensino médico, 
Botazzo e Freitas (1998, p. 176) afirmam que:

Duas propostas de reformulação do ensino médico 
no século XX devem ser destacadas pela sua enorme 
influência na organização dos serviços de saúde. São 
elas as de Abraham Flexner, em 1910, que influenciou 
na reforma das faculdades de medicina dos Estados 
Unidos e Canadá; e as de Bertrand Dawson, que 
influenciou em 1920 as faculdades da Inglaterra e as da 
União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) nos 
anos 40 e 50.

Na opinião de Dawson, os currículos das escolas médicas, ao invés 
de se preocuparem demasiadamente com a constituição de disciplinas 
de especialidades, deveriam concentrar seus esforços na formação de 
um profissional mais generalista, capaz de exercer sua prática em um 
sistema de saúde regionalizado (HÜBNER & FRANCO, 2007). 

A concepção de Belisário (1995 apud PAIM, 2006, p. 100-101) 
é que “Saúde Pública e Saúde Coletiva não constituem especialidade 
médica.” Mesmo que façam parte da área da saúde, “suas interseções 
são cada vez mais amplas e profundas com as ciências humanas, 
economia, administração, comunicação social e marketing, pedagogia, 
direito, ecologia, etc.” 

Hübner e Franco (2007), informam que a proposta de Dawson 
não foi implementada de imediato na Inglaterra, mas repercutiu 
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positivamente no sistema de saúde da Rússia, após a Revolução de 
1917. Influenciou a URSS, após a Segunda Guerra Mundial, e em 1948 
a Inglaterra seguiu sua proposta, implantando o Serviço Nacional de 
Saúde, a partir do Plano Beveridge. Assim, o modelo proposto por 
Dawson passou a ser o centro do programa de saúde na Inglaterra, 
estendendo-se posteriormente a outros países, como Cuba (após a 
revolução socialista de 1959) e Canadá (final dos anos 1960). 

Paralelo aos acontecimentos mencionados, o Brasil vivia na 
década de 1920, o início do processo de industrialização, que favorecia 
o crescimento do número de trabalhadores urbanos que começaram a 
reivindicar ‘direitos’, a exemplo de políticas previdenciárias e assistência 
à saúde. Criam-se nesse período, as CAPs (Caixas de Aposentadorias 
e Pensões) regulamentadas pelo Estado em 1923, transformando-se 
posteriormente, em IAPs (Institutos de Aposentadorias e Pensões) 
formados por categorias de trabalhadores. Mais tarde, os IAPs 
fundiram-se criando o extinto INPS (Instituto Nacional de Previdência 
Social). Nessa época, a assistência à saúde no país era voltada para os 
assalariados que contribuíam com a previdência, ficando dessa forma, 
grande massa populacional desassistida, e que diante da doença, 
recorria às chamadas Santas Casas de Misericórdia.

Em meados do século XX, a assistência previdenciária crescia 
no Brasil em concomitância ao crescimento industrial. A partir da 
década de 1950 o aceleramento industrial deslocou a economia para 
os centros urbanos e a população deveria ser atendida pelos serviços 
de saúde. O modelo médico-assistencial privatista predominava na 
época, hegemônico até meados dos anos 80, passa a ser insuficiente 
na atenção à saúde uma vez que a demanda por serviços de saúde 
era superior a capacidade de atendimento disponível nos hospitais e 
ambulatórios dos Institutos da Previdência (ANDRADE, 2001). 

A relação da saúde com o desenvolvimento econômico 
e social marcou a década de 1960 e se estendeu até os anos 70, 
época em há um desaceleramento na expansão econômica em 
detrimento ao crescimento considerável da assistência à saúde, o 
que gera discussões sobre a necessidade da extensão de cobertura 
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dos serviços de saúde. Foi nos anos 70, que surgem os movimentos 
(sindical, professores, intelectuais da saúde, outros) que dentre as 
várias questões de descontentamento, a saúde era um delas (PAIM; 
ALMEIDA FILHO, 1998).

Ainda na década de 1970, o modelo flexneriano entra 
em crise, devido à ineficiência, ineficácia e desigualdade na 
distribuição de seus progressos (SILVA JúNIOR, 1998). Em 1978, a 
Organização Mundial de Saúde promove no Canadá, a Conferência 
Internacional de Alma Ata, sobre a Atenção Primária em Saúde e 
reafirmou a saúde como direito do homem. Esse evento fortalece a 
ideia de Medicina Comunitária. 

Nesse sentido, destacamos o posicionamneto de Bertrand 
Dawson que, em 1920, fez crítica ao modelo flexneriano, que separa 
a Medicina Curativa da Preventiva, e elaborou um relatório propondo 
a reestruturação dos serviços de saúde que seriam responsáveis por 
ações preventivas e terapêuticas. Pensando contrário a Flexner, Dawson 
achava que a formação médica não deveria se dar apenas nos hospitais 
de ensino especializado, pois o médico generalista deveria exercer 
funções junto ao indivíduo e à comunidade (SILVA JúNIOR, 1998).

Embasado no pensamento de Dawson, o autor supracitado 
(1998, p. 54), afirma que:

Os serviços para as famílias de uma região deveriam ter 
como base um centro primário de saúde, que oferecesse 
serviços de Medicina Curativa e Preventiva a cargo de 
médicos generalistas, de uma enfermagem eficiente, 
e que contasse com a colaboração de consultores e 
especialistas visitantes. Os centros primários de saúde 
deveriam estar relacionados a centros secundários de 
saúde, e estes a um hospital, inclusive os de ensino, para 
benefício dos pacientes e do próprio pessoal médico, 
que desta maneira poderia acompanhar todas as etapas 
de uma doença, familiarizar–se com o tratamento e 
perceber as necessidades do paciente após a volta ao lar. 
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Paim e Almeida Filho (1998) destacam que enquanto se difunde 
a estratégia da atenção primária à saúde desde a Conferência de Alma 
Ata, realizada em 1978, os países dominantes da economia mundial 
revalorizam o mercado como meio de alocar recursos e questionam 
a responsabilidade do Estado na provisão de bens e serviços para 
atender as necessidades sociais, inclusive a saúde. 

Na década de 1980, em face das ‘novas ordens’ provenientes 
do neoliberalismo, os esforços para o enfrentamento coletivo dos 
problemas de saúde são fragilizados. Nos países de economia capitalista 
dependente, optou-se pelo ‘estado mínimo’ e o ‘corte nos gastos públicos’ 
em resposta a crise fiscal do estado, e isso compromete a saúde pública 
(PAIM; ALMEIDA FILHO, 1998). O Sistema único de Saúde Brasileiro, 
garantido pela constituição de 1988, é permeado por diversos problemas 
“do ponto de vista político-estrutural, face à adoção da perspectiva 
neoliberal no trato das políticas sociais nacionais, a partir do início dos 
anos 90.” (CAVALCANTI, 2007, p. 17). 

Apesar de o SUS exercer o papel de “ordenador da formação de 
recursos humanos na área da saúde” (Art. 6º, Item III, LEI 8.080/90), o país 
carece de uma política de recursos humanos que interferisse na formação 
e capacitação de seus profissionais, de modo a contribuir para a “mudança 
do modelo clínico centrado em procedimentos”, ainda hegemônico, por 
um modelo que privilegiasse a “aproximação entre o ensino e serviços, 
entre profissionais e realidade social dos usuários, avaliando as condições 
socioeconômicas e culturais que impactam o processo saúde-doença, 
estimulando as práticas multiprofissionais.” (MIRANDA, 2007, p. 59). 

Feuerwerker (2001, p. 11) alerta que falar sobre a formação 
dos profissionais de saúde e as novas diretrizes curriculares, implica 
considerar algumas questões, tais como: “a natureza das mudanças 
propostas, sua base conceitual e as consequências para os que estão à 
frente das Instituições Universitárias.” 

A mesma autora reporta-se ao início dos anos 2000, como 
um período histórico de tensão paradigmática e, explica em quais 
dimensões essa tensão se revela:
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Na ciência, questiona-se a organização dos campos 
científicos e mediante grandes estruturas abstratas. 
Atualmente o reconhecimento da complexidade leva 
a ciência a produzir novas explicações, que rompem 
as fronteiras entre os diversos campos científicos e 
colocam em cheque a lógica da especialização e do 
conhecimento mediante a “desmontagem” dos objetos 
em suas partes, que imperam na operação definida 
pelo racionalismo. Nas ciências naturais, por exemplo, 
existe uma tendência crescente de buscar micropadrões 
de desordem e indeterminação, ao invés de construir 
explicações baseadas em modelos teóricos elegantes 
construídos sobre uma expectativa de ordem e 
determinação. Por essa razão, cada vez são mais tênues 
os limites entre disciplinas, entre as ciências sociais, 
biológicas e exatas e cresce de importância o desafio de 
a ciência ser capaz de dialogar com todas as formas de 
conhecimento, no sentido de ampliar sua capacidade 
de explicação. (2001, p.11).

Diante da discussão sobre ‘como’ e ‘para que’ formar o 
profissional de saúde,  L’Abbate (1999) traz sua contribuição em relação 
aos conhecimentos necessários ao profissional de saúde “sanitarista” 
para que o mesmo possa desenvolver ações e atuar nos serviços de 
saúde, conforme ela descreve: 

O ‘novo sanitarista’, atualmente formado, precisa tanto 
dispor de conceitos da Epidemiologia e das Ciências 
Sociais, para compreender as formas de as pessoas 
adoecerem e os determinantes político-institucionais 
da organização do sistema de saúde brasileiro, como 
adquirir domínio técnico nas suas diversas áreas de 
atuação: do planejamento ao sistema de informações, 
do entendimento dos problemas ambientais à atuação 
didático-pedagógica, da saúde do trabalhador ao 
domínio de um instrumental estatístico básico, dos 
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paradigmas organizacionais adequados às novas 
realidades regionais à organização e gestão dos serviços 
de autocusto e complexidade tecnológica. Deve 
também assumir uma postura ética que signifique 
incorporar e compartilhar um conjunto de valores que 
levem em conta os ideais de bem comum e de justiça 
(grifo nosso), bem como a necessidade de praticar 
ações úteis produtivas nas quais, profissional e cliente 
possam considerar-se sujeitos e cidadãos. (1999, p. 16). 

Padilha (1997 apud PAIM, 2008, p. 108) ressalva que, o 
“sanitarista ou salubrista” é aquele profissional que, no campo 
da saúde, se envolve com problemas coletivos que afetam as 
comunidades. Tanto as escolas de saúde pública como os institutos 
de saúde coletiva, e os semelhantes no Brasil, ao traçar o perfil geral 
desse profissional, mostram que seu conhecimento das doenças, 
agravos, riscos e determinantes voltam-se para o atendimento 
de forma coletiva, de modo que o atendimento personalizado 
aos doentes fica no encargo “dos profissionais tradicionalmente 
graduados para atendê-los.” Assim, “sua habilitação o capacita para 
cooperar com os demais profissionais em situações particulares, 
desde que devidamente treinado para a ação.”

Diante do exposto, Paim (2008, p. 108) afirma que tal contexto 
requer, “uma massa crítica com uma formação básica em saúde 
coletiva”, de modo que tenha conhecimentos sobre: “epidemiologia, 
ciências sociais em saúde e a planificação em gestão, além dos núcleos 
temáticos correspondentes à saúde ambiental e ocupacional, vigilância 
em saúde, educação e comunicação social em saúde, direito sanitário, 
economia da saúde, entre outros.”

O mesmo autor reforça que, [...] outros modelos de atenção [...] 
exigirão recursos humanos com formação em Saúde Coletiva capazes 
de apoiar a implementação de estratégias voltadas para a diretriz da 
integralidade das ações de saúde e para o desenvolvimento de políticas 
públicas intersetoriais. (2008, p. 108). 
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A discussão que ora vem se dando em algumas Instituições 
de Ensino Superior do país, acerca da criação da graduação em 
Saúde Coletiva, é devido a necessidade de ampliação da formação 
de profissionais nessa área, para respaldar os esforços daqueles que 
militam pela urgente e necessária reorientação do modelo de atenção, 
trabalhando  assim, os desafios da transformação (PAIM, 2008). 

Outro ponto a considerar, diz respeito a não aceitação de que 
esse profissional seja formado por meio de cursos de pós-graduação 
(lato e estrito senso), cumprindo inicialmente, os anos de graduação 
inerentes a cada curso. A graduação em Saúde Coletiva representa 
ganho no tempo, superação dos limites das disciplinas dos cursos de 
saúde em relação aos conhecimentos de saúde coletiva, por serem 
elas subalternas ao modelo médico-hegemônico e responsáveis pela 
estruturação das práticas de ensino nas instituições formadoras, o que 
requer posteriormente, cursos de residência para adquirir experiência 
prática, que não obtiveram em suas graduações ou tiveram em tempo 
insuficiente para adquirir a prática necessária à formação profissional 
(PAIM, 2008). 

A importância do processo de formação e da atuação 
profissional, inflexivelmente atrelado ao potencial de vida e saúde 
das pessoas, remete a pensar sobre a produção social da saúde (e da 
doença) e, consequentemente, ao campo da Promoção da Saúde. Para 
esta, é importante considerar alguns pontos a partir do entendimento 
do conceito ampliado de saúde, propagado pela Constituição Federal 
de 1988: necessidade de criação de políticas públicas para promovê-
la; o imperativo da participação social na construção do sistema e das 
políticas de saúde, e a impossibilidade de o setor sanitário responder 
sozinho à transformação dos determinantes e condicionantes para 
garantir opções saudáveis para a população (BRASIL, 2006).

As universidades também se constituem em espaços sociais 
estratégicos para a Promoção da Saúde por sua contribuição potencial 
à saúde de grupos populacionais específicos a elas relacionados, com 
consequente impacto sobre a população geral. Promover saúde, seja no 
âmbito acadêmico, seja nos serviços, implica proporcionar à população 
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as condições necessárias para melhorar e exercer controle sobre sua 
saúde, envolvendo “paz, educação, moradia, alimentação, renda, um 
ecossistema saudável, justiça social e equidade.” (MELLO, A. L. S. F. 
et al. 2010, p. 684-685). Para isso, os profissionais de saúde necessitam 
de outros conhecimentos, se envolverem com outras áreas científicas 
para maior compreensão das situações de saúde da população. Assim, a 
interdisciplinaridade é vista como estratégia de integração e ampliação 
de conhecimentos fundamentais à formação em saúde, para maior 
resolutividade dos problemas de saúde da população. 

  

A INTERDISCIPLINARIDADE NO PRCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM 
O surgimento da interdisciplinaridade ocorreu na Itália e 

na França, por volta de 1960, coincidindo com uma época em que 
os estudantes promoviam uma série de movimentos nos quais 
reivindicavam um ensino coerente com as questões sociais, políticas 
e econômicas da época. A resposta encontrada teria sido um ensino 
interdisciplinar, o único capaz de atender aos anseios do corpo discente 
(FAzENDA, 1994).

As reivindicações progressistas de grupos ideológicos e 
políticos que lutavam por uma maior democratização da sociedade 
deram origem ao movimento pedagógico a favor da globalização e 
da interdisciplinaridade. Neste contexto seria necessário um novo 
modelo pedagógico, desprezando a fragmentação até então aplicada, 
para se passar a uma nova forma de ensinar, atenta aos novos anseios 
sociais (SANTOMÉ, 1998). 

Na segunda metade do século XX, a multiplicação de aportes 
disciplinares sobre objetos e temáticas convergentes, a busca de 
interfaces e conexões entre disciplinas e a experimentação de trânsitos 
de sujeitos entre campos de conhecimento distintos, permitiram a 
conformação de alternativas designadas como multidisciplinaridade 
e interdisciplinaridade. Definida como o estabelecimento de nexos 
significativos entre os campos disciplinares, a interdisciplinaridade 
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tornou-se uma exigência dos currículos contemporâneos em todos os 
níveis, etapas e modalidades educacionais (ALMEIDA FILHO, 2008).

Alves (2011) explica o sentido etimológico da palavra disciplina, 
a qual tem a ver com “um conjunto de conhecimentos específicos de 
conteúdos de formação e estrutura cognitiva, com objeto próprio de 
investigação e metodologia de desenvolvimento.”

 A mesma autora (2011) afirma que a interdisciplinaridade nasce 
da integração entre as disciplinas, tendo em vista a compreensão de que 
a aquisição de conhecimento de forma compartimentada e dissociada 
não representa uma forma eficaz no processo ensino/aprendizagem, 
quebrando assim o paradigma cartesiano da decomposição da observação 
do fenômeno em partes para a interpretação de uma realidade complexa 
que o mundo não é composto de fenômenos isolados. 

Morin (2004, p. 14) explica que:

A supremacia do conhecimento fragmentado de 
acordo com as disciplinas impede freqüentemente 
de operar o vínculo entre as partes e a totalidade, e 
deve ser, substituída por um modo de conhecimento 
capaz de apreender os objetos em seu contexto, sua 
complexidade, seu conjunto. 

Na perspectiva escolar, “a interdisciplinaridade não tem a 
pretensão de criar novas disciplinas ou saberes, mas de utilizar os 
conhecimentos de várias disciplinas para resolver um problema 
concreto ou compreender um fenômeno sob diferentes pontos de 
vista.” Pode-se afirmar que “a interdisciplinaridade tem uma função 
instrumental.” Trata-se de recorrer a um saber útil e que possa ser 
empregado para responder às questões e aos problemas sociais 
contemporâneos. (BRASIL, 2002, p. 34-36).

Siqueira e Pereira (1995) validam a ideia da interdisciplinaridade 
nos processos pedagógicos, referindo que, pensar a interdisciplinaridade 
enquanto processo de integração recíproca entre várias disciplinas 
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e campos de conhecimento, capaz de romper as estruturas de cada 
uma delas para alcançar uma visão unitária e comum do saber, é sem 
dúvida, uma tarefa que demanda esforços para romper uma série de 
obstáculos atrelados a uma racionalidade extremamente positivista da 
sociedade industrializada.

Por em prática a interdisciplinaridade não significa negar as 
especialidades e a objetividade de cada ciência, mas ter a concepção 
de que o conhecimento não se processa em campos fechados em si 
mesmos, como se as teorias pudessem ser construídas em mundos 
particulares, sem uma posição unificadora que sirva de base para todas 
as ciências e isoladas dos processos e contextos histórico-culturais 
(NICOLESCU,2000).

O pensamento acima pode ser complementado com o de 
Morin (2005) quando diz que a interdisciplinaridade tem que respeitar 
o território de cada campo do conhecimento, bem como distinguir os 
pontos que os unem e que os diferenciam. Essa é a condição necessária 
para detectar as áreas onde se possam estabelecer as conexões possíveis. 
A exigência interdisciplinar impõe a cada especialista que transcenda 
sua própria especialidade, tomando consciência de seus próprios 
limites para colher às contribuições e interface das outras disciplinas.

Na visão de Hilton Japiassu, a interdisciplinaridade é mesmo 
uma exigência das ciências humanas, “como uma necessidade para 
uma melhor inteligência da realidade que elas nos fazem conhecer.” 
(1976, p. 29). O mesmo autor refere que a interdisciplinaridade trata-
se do desenvolvimento de um espírito epistemológico suficientemente 
amplo, de modo que cada especialista, “possa observar as relações 
de sua disciplina com as demais, sem negligenciar o terreno de sua 
especialidade.” (1976, p. 34-35). 

Segundo Augusto (2008, p. 88) a palavra interdisciplinaridade, 

guarda um sentido de reciprocidade, que pressupõe uma 
postura nova diante do problema do conhecimento, 
em substituição da concepção fragmentária por uma 
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concepção sistêmica, integralizadora do ser humano. 
Pressupõe uma atitude de abertura para todos os 
saberes e de caráter plural, isto é, aberta para o outro. É 
na Saúde (grifo nosso) que mais sentimos a necessidade 
da interdisciplinaridade.

A interdisciplinaridade na formação em saúde
Para construir a interdisciplinaridade em saúde, alguns 

obstáculos precisam ser superados, segundo opinião de Gusdorf 
(apud JAPIASSU, 1976). São eles: 1) a hegemonia do positivismo e 
do empirismo das ciências biológicas no cuidado os problemas de 
saúde; 2) o poder da disciplinarização; 3) e estruturação estanque das 
instituições de ensino e pesquisa; 4) as linguagens, os conceitos, os 
métodos e as práticas das disciplinas. 

Augusto (2008, p. 89) afirma que a “interdisciplinaridade não 
anula a disciplinaridade e a especificidade de cada campo de saber, 
também não significa a simples justaposição de saberes.” A autora 
ressalta que primeiramente, temos que ter consciência dos limites e 
das potencialidades de cada campo de saber para que possamos nos 
abrir em direção de um fazer coletivo.

De acordo com Augusto (2008, p. 90) a interdisciplinaridade,

é uma exigência contemporânea, fruto da constatação 
de que os problemas de saúde não se resolvem no 
nível disciplinar do conhecimento e estão exigindo 
cada vez mais uma visão estratégica do todo, para 
que a aplicação técnica no nível disciplinar não seja 
desperdício de tempo, de dinheiro, de produção de 
sofrimento e consumidora de vidas.

No que diz respeito à prática interdisciplinar na saúde, a Rede 
Unida (1998) conseguiu sintetizar a situação vigente fazendo o seguinte 
comentário: o que se busca é a intervenção no processo formativo, para 
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que os programas de graduação possam deslocar o eixo da formação 
centrada na assistência individual prestada em unidades hospitalares 
para um processo de formação mais contextualizado, que leve em 
conta as dimensões sociais, econômicas e culturais da população, 
instrumentalizando os profissionais para enfrentar os problemas do 
processo saúde/doença da população. Isto implica estimular uma 
atuação interdisciplinar, multiprofissional, que respeite os princípios 
do controle social e do SUS e que atue com responsabilidade integral 
sobre a população num determinado território. 

A partir dessas considerações, articular saberes, dentro 
dos diversos cenários de aprendizagem, proposto pelo SUS, é 
contemplar o engendramento do ensino-serviço, teoria-prática 
e ação-reflexão-ação na educação e orientação da formação do 
profissional de saúde para atuar na integralidade da atenção à 
saúde, na construção de vínculos, nas relações entre profissionais e 
usuários, na superação do modelo centralizador persistente até os 
dias atuais (SILVA, 2008).

DIREITO E SAÚDE: uma relação de interdisciplinaridade no âmbito da 
formação em saúde

É essencial compreender o Direito como ciência de extrema 
relevância na sociedade, partindo-se do pressuposto de que sem o 
direito não existe a própria sociedade, pois, conforme já dizia o jurista 
romano Ulpiano: ubi societas ibi jus “onde está a sociedade aí está o 
direito”, onde há relações entre as pessoas, percebem-se os fenômenos 
jurídicos. Nesse sentido, a sociedade, é organizada pelo direito, é 
transformada pela ciência e experiência jurídicas, de maneira que se 
pode afirmar que direito e sociedade estão sempre a se influenciar 
mutuamente (BRASIL et al., 1999). 

Naves (2003, p. 2) [...] refere-se ao direito “como fato social, 
concebido e voltado para a vida do ser humano situado na história.” 
Isso leva ao entendimento de que o direito não é atemporal e nem 
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aistórico; ele realiza-se por meio da história de acordo com o 
surgimento dos diversos povos.

Nesse entendimento, Aith (2007, p. 29-30) afirma que o Direito 
“configura-se como um dos componentes da realidade social”, [...] 
e, ao mesmo tempo “serve como um instrumento de organização e 
transformação dessa mesma realidade”. Como uma realidade social, 
o Direito “reúne, em seu conteúdo, um sistema de normas que se 
destinam a preservar as condições de existência do homem, numa 
determinada sociedade.” 

O autor supracitado afirma que “a evolução social aponta no 
sentido de que o Direito deve ser compreendido além dos limites da 
normatividade”, [...], ou seja, o Direito “ultrapassa as fronteiras da 
norma jurídica, trata-se de uma ciência mais complexa, que envolve 
norma, interpretação e decisão.” (2007, p. 30).

Assim, o direito é uma “ordem de comportamento e organização 
social que se modela em um projeto político-filosófico, cuja finalidade 
é realizar ideias básicas que formam a ética da comunidade e que por 
isso mesmo chamam de valores.” (AMARAL, 2003, p. 66). 

O conceito de Direito no período moderno com o paradigma 
do Estado Moderno ou Estado de Direito sofreu forte influência 
do Iluminismo. Nessa época, a ideia de modernidade está atrelada 
à racionalização, em que o princípio básico da organização da 
vida pessoal e coletiva é a razão. A subjetividade “como princípio 
fundamental dos tempos modernos, refere-se ao ser humano como 
sujeito atuante, particular, livre, impulsionado para a abstração”, o 
que culminaria no “individualismo, com sua autonomia e liberdade 
de expressão.” Um dos acontecimentos históricos que levaram a 
consolidação desse princípio foi o Iluminismo, que defende a razão 
no campo da experiência humana, e no campo do direito, a existência 
de normas absolutas e universalmente obrigatórias. Herda-se dessa 
corrente de pensamento, a “concepção unitária e abstrata do sujeito de 
direito”, e também do “Código Civil Brasileiro - Art. 2º.” (AMARAL, 
2003, p. 66-68).
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Dentre as áreas de interesse do Estado brasileiro, definidas 
na Constituição de 1988, temos o direito à saúde como um direito 
social. Está expresso na Carta Magna que a saúde é um direito de 
todos e dever do Estado; o conceito de saúde nela citado, ultrapassa 
o entendimento comum de simples ausência de doença, impondo ao 
Estado a responsabilidade de não apenas reduzir o risco de doenças, 
mas também ações que visem a recuperação, proteção e promoção de 
saúde, por meio de implementação de políticas sociais e econômicas. 
Desse modo, o legislador trata saúde como algo de definição complexa, 
infraconstitucionalmente definida na Lei 8.080/90, que define 
claramente o que seria esta “saúde”, que implica um direito ao bem-
estar eco-biopsicossocial do indivíduo (SILVA; wAISSMANN, 2005). 

Os mesmos autores (2005) revelam que a Constituição 
Brasileira, ao tutelar esta saúde ampla e visceralmente múltipla, não 
apenas reconhece a complexidade do tema, mas coloca o Estado 
como porta-voz nesse espaço, por definição, interdisciplinar. O 
entendimento e a abordagem interdisciplinar em matéria de saúde 
pelo Estado, pessoa jurídica de direito público, implica criar mais uma 
disciplina no campo normativo, reconhecendo elementos que devem 
ser agregados para sua formação. 

O Direito traduz todas as questões sociais referentes à saúde, 
sob a forma de regulação ou de direcionamento; essa tradução “cria 
um novo sujeito – o Direito Sanitário”, o qual também “passa a ser 
um sujeito social” que dialoga “com os processos sociais de onde 
surgiu.” Isto quer dizer que o Direito Sanitário alicerça-se no diálogo 
estabelecido no seio da sociedade sobre a questão saúde. Assim, o 
Direito é compreendido “como um sistema social”, [...]; enquanto 
que o Direito Sanitário, como “um subsistema desse sistema social.” 
(AITH, 2007, p. 36-37). 

Nesse contexto, a sociedade forma o sanitarista em função 
desse novo Direito. Este profissional, designado pela sociedade para 
trabalhar especificamente pela elevação de seu nível de saúde, é 
formado para conhecer todas as técnicas que permitam melhorar tal 
nível e a sociedade espera dele não só que as aplique, mas, também, 
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que a informe sobre os comportamentos que favorecem ou prejudicam 
o alcance daquele desiderato. No Estado contemporâneo, o sanitarista 
deve orientar a elaboração das leis que conformam o direito da saúde 
pública (DALLARI, 1988).

Em relação à interdisciplinaridade entre os campos do Direito 
e Saúde, o que se observa na prática é o exercício do Direito Sanitário, 
com sua função regulatória e que o campo da saúde necessita para 
o controle sanitário das populações.  Nesse sentido, Vasconcellos e 
Oliveira (2009, p. 28) recomendam que:

Naquilo que o campo da saúde necessita do direito 
como práxis do ordenamento jurídico para a afirmação 
de princípios de regulação do controle sanitário das 
populações, dos produtos consumidos por elas e dos 
serviços prestados a elas, que se preserve o conceito e 
o campo do Direito Sanitário [...]. Assim seja, Direito 
Sanitário reservado ao seu uso.

No que se refere ao ‘Direito e Saúde’, Vasconcellos e Oliveira 
(2009, p. 15) convidam à seguinte reflexão:

Pensar essas duas grandes áreas do saber humano 
implica em debruçar nosso olhar para a intersecção 
que existe, ou deveria existir, entre direito e saúde 
em qualquer contexto sociopolítico, no sentido 
harmonizado de se alcançar o ideal de justiça entre as 
coisas da vida e as relações entre Estado e sociedade. 
Fusão de equilíbrios que se propõe a harmonizar o 
caminho da vida e o andar histórico da humanidade. 
[...]. Trata-se de considerar o direito e a saúde como 
disciplinas isoladas e, ao buscar uma aproximação 
mais ostensiva entre ambas, gerar fatos e novidades 
políticos-institucionais na direção de uma articulação 
simbiótica, capaz de dar respostas práticas na vida 
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concreta, a partir de reflexões teóricas realizadas 
interdisciplinarmente. 

REFLEXÕES FINAIS 
A temática abordada neste estudo ainda é incipiente, devido 

a escassez de publicações afins na literatura brasileira. Aprofundar o 
assunto não era pretensão das autoras, e sim, promover uma discussão 
conceitual acerca da possibilidade de que a formação em saúde pode 
trabalhar seus projetos curriculares tendo a interdisciplinaridade como 
eixo norteador do processo ensino-aprendizagem. O estudo propôs a 
intersecção entre o Direito e a Saúde, uma vez que são dois campos do 
conhecimento que têm em comum a preocupação com o “bem-estar” 
do ser humano, quer seja no plano individual ou na coletividade. 

Acredita-se que a interdisciplinaridade é o caminho para 
novas iniciativas de formação profissional, aqui na particularidade 
da formação em saúde, no sentido de encontrar estratégias cada 
vez menos fragmentadas no que diz respeito ao processo ensino-
aprendizagem, especialmente na difusão do conhecimento.

A importância da reflexão sobre o Direito e Saúde enquanto 
espaços possíveis de operar a interdisciplinaridade no âmbito 
da formação em saúde propiciará aos profissionais dessa área do 
conhecimento que prima não apenas pela preservação da vida, mas 
pelo cuidado do SER humano, fazerem uma revisão sobre sua prática 
(técnica  e de comportamento enquanto ser humano também) em 
relação ao modo de prestar atendimento ao usuário, de como lidar com 
a saúde e com a doença. No campo da gestão, poderão dimensionar 
suas ações a partir de outro paradigma que não seja simplesmente 
fundamentado no modelo biologicista, mas integrar outros conteúdos 
fundamentais à sua formação em saúde, provenientes de outros 
campos do conhecimento humano, como a Antropologia, a Ecologia, 
a Sociologia e também o Direito, todos sob um olhar filosófico acerca 
da condição humana. 
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 Existem temas transversais cujo estudo exige uma abordagem 
particularmente ampla e diversificada, os quais tratam de processos que 
estão sendo intensamente vividos pela sociedade, pelas comunidades, 
pelas famílias, pelos alunos e educadores em seu cotidiano. São 
debatidos em diferentes espaços sociais, em busca de soluções e de 
alternativas, confrontando posicionamentos diversos tanto em relação 
à intervenção no âmbito social mais amplo quanto à atuação pessoal. 
O Direito pode ser um desses temas transversais.

A necessidade da interdisciplinaridade impõe-se não só 
como forma de compreender e modificar o mundo, mas também 
por exigência interna das ciências que buscam o restabelecimento da 
unidade na diversidade do saber. A interdisciplinaridade tem um valor 
e uma aplicabilidade que podem ser verificados tanto na formação 
geral, profissional, como em pesquisa e extensão. 

Conforme referem Siqueira e Pereira (1995), a 
interdisciplinaridade é um meio de superar as dicotomias teoria-
prática, ensino-pesquisa e como forma de permitir uma formação 
permanente. Interdisciplinaridade e transversalidade alimentam-
se mutuamente, porque para trabalhar os temas transversais 
adequadamente, não se pode ter uma perspectiva disciplinar rígida. 
Elas não devem constituir uma disciplina, mas permear toda a 
prática educativa e para isso, é exigido trabalho sistemático, contínuo, 
abrangente e integrado no decorrer da formação.

Portanto, Direito e Saúde apresentam-se como campos em 
que a concepção interdisciplinar já não pode continuar ignorada ou 
esquecida, sob o risco de se tratar de questões relevantes sobre a vida 
humana, ou seja, as preocupações que tocam o mundo do direito e 
da saúde, enquanto responsáveis pelo cuidado com as pessoas, já não 
podem mais ser tratadas de modo desarticulado e unidimensional. Ao 
contrário, são questões que reclamam saberes que devem buscar uma 
visão respeitosa, solidária e co-responsável , em prol da promoção da 
saúde. Para esta, propõe-se ultrapassar barreiras e fortalecer mudanças 
que não se encontram apenas no campo da saúde. 
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1 – INTRODUÇÃO 
A saúde é um direito social fundamental conquistado mediante 

lutas políticas e assegurado pela Constituição Federal de 1988, que a 
define como um “direito de todos e dever do Estado mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças, bem como 
ao acesso universal e igualitário a ações e serviços de promoção, proteção 
e recuperação” (BRASIL, 1988, art.196). 

Tal concepção expressa uma perspectiva abrangente de 
proteção social, que é conceituada por Viana e Levcovitz (2005) 
como a capacidade da sociedade amparar indivíduos contra os riscos 
intrínsecos à vida humana e/ou assisti-los de acordo com a necessidade 
produzida em diferentes momentos históricos e em situações de 
dependência. Até o final do século XIX, tais responsabilidades 
de proteção cabiam principalmente às famílias, comunidades e 
instituições religiosas. Porém, a partir de então, observa-se uma 
crescente participação do Estado na constituição e desenvolvimento 
dos modernos sistemas de proteção social.

Tais sistemas emergiram e cresceram associados ao 
desenvolvimento industrial dos países capitalistas, inicialmente na 
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Europa, devido às consequências trazidas para a sociedade como o 
aumento da divisão do trabalho, a expansão do mercado e a perda das 
funções de seguridade das organizações tradicionais como a família. 
Os sistemas de proteção social configurados na maior parte dos 
países capitalistas avançados envolvem uma ampla provisão de bens 
e serviços de saúde, de educação e de assistência, visando ampliar o 
bem-estar da população (FLEURy e OUVERNEy, 2008). 

Nesse sentido, em meados do século XX, observou-se em 
alguns países a conformação dos Welfare States que configuram: 
“um momento e um regime específico de proteção social a partir 
de políticas sociais mais abrangentes para diferentes grupos sociais” 
(VIANA e LEVCOVITz, 2005, p. 20)

Os países desenvolveram diferentes modelos de proteção social, 
compreendendo arranjos variados entre assistência social, seguro 
social e seguridade social que, para Fleury e Ouverney (2008), geram 
condições distintas de cidadania, denominadas respectivamente de 
invertida, regulada e universal. Os autores destacam ainda que as 
estratégias de proteção são implementadas pelo Estado por meio de 
políticas sociais que compreendem relações, processos, atividades e 
instrumentos que visam a desenvolver as responsabilidades públicas, 
estatais ou não, na promoção do bem-estar social. 

Assim, os países apresentam diferentes modelos de proteção 
social, que podem ser caracterizados segundo ao menos três eixos: quem 
é protegido pelas políticas sociais (caráter universal ou voltado para 
grupos específicos); quanta proteção é oferecida (que ações e serviços são 
garantidos nas várias áreas, qual a sua abrangência); como essa proteção 
é oferecida (arranjos entre Estado, mercados e famílias, formas de 
organização dos serviços sociais) (VIANA e LEVCOVITz, 2005). 

As políticas de saúde são políticas sociais definidas por Paim 
(2003, p. 588) como: “Ação ou omissão do Estado, enquanto resposta 
social, diante dos problemas de saúde e seus determinantes, bem como 
da produção, distribuição e regulação de bens, serviços e ambientes que 
afetam a saúde dos indivíduos e da coletividade”.
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A construção da política de saúde envolve aspectos políticos, 
sociais, econômicos, institucionais, estratégicos, ideológicos, teóricos, 
técnicos, culturais dentre outros, visto que ela se encontra na interface 
entre Estado, Sociedade e Mercado (FLEURy e OUVERNEy, 
2008). A partir dessas relações pode-se avançar, paralisar ou até 
retroceder no processo de desenvolvimento de políticas públicas na 
área da saúde, com implicações para a garantia dos direitos sociais 
constitucionalmente definidos.

Este capítulo analisa a política de saúde bucal no Brasil, 
com o propósito de contribuir para a discussão dos seus avanços, 
possibilidades e limites na perspectiva da garantia da saúde bucal 
como direito de cidadania.

Para tanto, o capítulo aborda inicialmente os problemas de 
saúde bucal da população brasileira, apresentando o diagnóstico 
situacional mediante os levantamentos epidemiológicos. Em seguida, 
delineia-se brevemente a trajetória da saúde bucal nas políticas 
públicas no país, com destaque para o lançamento da Política Nacional 
de Saúde Bucal (PNSB)- Brasil Sorridente e para suas implicações no 
que diz respeito ao direito à saúde. Por fim, discutem-se os avanços e 
limites das políticas e da configuração atual dos serviços na área para 
a consolidação da saúde bucal como direito de cidadania no Brasil.

2 – CONDIÇÕES DE SAÚDE BUCAL NO BRASIL 
O perfil epidemiológico de uma população, além de 

caracterizar a ocorrência e a distribuição dos principais agravos à 
saúde, representa o grau de desenvolvimento social e econômico de 
uma sociedade. Além disso, as políticas intersetoriais e em saúde, e 
os processos de organização e planejamento dos sistemas de saúde 
refletem o estado de desenvolvimento de um país e interferem em seu 
quadro epidemiológico (FRENk et al., 1991).

A Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios, realizada no 
ano de 1998, constatou que cerca de 29,6 milhões de brasileiros nunca 
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foram ao dentista revelando um número considerável da população 
que necessita de acesso aos serviços de atenção à saúde bucal. Esse 
dado retrata de forma alarmante a questão da saúde bucal em nosso 
país, por vezes, nominado de “país dos banguelas” ou considerado o 
“campeão mundial dos desdentados” como reportado por Narvai e 
Frazão (2008).

Com a criação e implantação do Sistema único de Saúde 
(SUS), no final da década de 80, um novo desafio foi introduzido aos 
sistemas públicos de assistência à saúde bucal no sentido de serem 
implementados modelos com base na vigilância epidemiológica. 
Assim, segundo Roncalli et al. (2000), esse fato pode ser considerado 
um catalisador de iniciativas na geração de informações sobre saúde 
bucal, sendo também responsável pelo crescimento notório da 
epidemiologia em saúde bucal, principalmente aquele relacionado à 
produção de dados em nível municipal. 

Todavia, há que se registrar um considerável atraso em 
relação a outros países, do ponto de vista da produção regular 
de dados epidemiológicos em saúde bucal. Esta deficiência pode 
ser compreendida pela inexistência de políticas locais e nacional 
que assegurassem a regularidade na produção de informações 
epidemiológicas. Outros fatores reportados incluem dificuldades 
em virtude da extensão continental do território brasileiro e as 
desigualdades regionais, tanto do ponto de vista socioeconômico 
quanto político (RONCALLI et al., 2000). 

As principais experiências de produção de dados em nível 
nacional podem ser representadas por quatro levantamentos 
epidemiológicos em saúde bucal realizados nos anos de 1986, 1996, 
2003 e 2010, sendo que os dois primeiros não podem ser considerados 
representativos do país por limitações metodológicas explicitadas 
adiante. Tais experiências representam o esforço do setor saúde bucal 
em nível federal de, por um lado, produzir dados que componham 
uma série histórica consistente que possa contribuir como subsídio 
para a elaboração e a avaliação de políticas públicas; e, por outro lado, 
propor modelos metodológicos razoavelmente padronizados para o 
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Brasil. Cada uma dessas quatro experiências expressa, de modo muito 
claro, tanto o acúmulo técnico-metodológico vivido pela saúde bucal 
coletiva e pela epidemiologia, quanto o desenvolvimento político do 
setor saúde bucal enquanto espaço de intervenção na política em 
nível nacional, nos quatro momentos distintos (RONCALLI, 2006a; 
RONCALLI, 2010).

O primeiro levantamento de abrangência nacional foi 
conduzido pelo Ministério da Saúde em 1986, sendo realizado na zona 
urbana de 16 capitais, representativo das cinco regiões brasileiras. A 
pesquisa foi realizada em crianças (6 a 12 anos), adolescentes (15 a 19 
anos), adultos (35 a 44 anos) e idosos (50 a 59 anos), obtendo dados 
relativos à cárie dentária, doença periodontal, necessidade de prótese 
total e acesso aos serviços odontológicos (BRASIL, 2004; RONCALLI, 
2006b). O indicador de saúde dental internacionalmente utilizado – 
o CPO-D (número de dentes cariados, perdidos e obturados) aos 12 
anos – apresentou um valor de 6,65, indicando de acordo com a OMS, 
uma prevalência muito alta de cárie. Para adolescentes, o índice foi de 
12,69, chegando a 24,39 e 27,19 para adultos e idosos, respectivamente. 
As necessidades de tratamento (componentes cariado e extração 
indicada) representaram 72% do índice CPO dos 6 aos 9 anos e 62% 
dos 10 a 12 anos, decrescendo sempre a partir daí, chegando a apenas 
8% no grupo de 50 a 59 anos, o que se deve ao gradativo aumento na 
proporção do componente extraído, que chegou a 86% nesse grupo 
etário (RONCALLI, 2006b). 

Portanto, o edentulismo se mostrou uma característica 
marcante da população brasileira, o que se confirma pelo fato de 
apenas 32% das pessoas com 18 anos possuírem todos os dentes 
e por um terço da população de 50 a 59 anos possuir prótese total 
dupla. Quanto à doença periodontal, os dados também revelaram 
elevada prevalência do agravo, porém de baixa complexidade, com 
90% das necessidades dos indivíduos de 15 a 19 anos circunscritas a 
sangramento e cálculo dental, condições passíveis de resolução através 
de medidas simples e delegáveis a pessoal auxiliar. Na verdade, a 
prevalência das necessidades mais complexas só não foi maior porque 
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não havia dentes para serem afetados, o que foi representado pelo 
número expressivo de “sextante excluído” por falta de elementos para 
exame com o avançar da idade (75% de todos os sextantes na faixa de 
50 a 59 anos) (RONCALLI, 2006b).

Decorridos dez anos, em 1996, foi realizado o segundo 
levantamento epidemiológico nas 27 capitais brasileiras, na população 
de 6 a 12 anos e gerando dados relativos à cárie dentária (BRASIL, 
2004; RONCALLI, 2006b). Foi observado um declínio acentuado 
da média do CPO-D aos 12 anos que passou de 6,65, em 1986, para 
3,06, representando uma redução de 54% do índice. Aliado a isso, 
constatou-se uma mudança na distribuição da doença cárie: em 
1986, 17% dos indivíduos de 12 anos estavam livres de cárie e 75% do 
índice CPO estava concentrado em pouco mais de 37% das crianças, 
enquanto em 1996 pouco mais de 25% dos indivíduos estavam isentos 
da doença e a mesma se concentrava em 23% deles, indicando uma 
tendência à polarização da cárie dentária (RONCALLI, 2006b). Esses 
dados, obtidos somente nas capitais, demonstraram uma diminuição 
na prevalência de cárie, permanecendo dúvidas se os dados obtidos 
seriam aplicáveis para cidades do interior, além disto, não foi 
estabelecida uma linha metodológica padronizada (Brasil, 2004).

Neste contexto, foi proposto um levantamento epidemiológico 
a nível nacional, o SB Brasil, visando a elaboração de um diagnóstico a 
respeito das condições de saúde bucal de todo o conjunto da população 
brasileira (RONCALLI et al., 2000). A realização desse Projeto foi 
um marco para os inquéritos em saúde bucal no Brasil, sendo a mais 
ampla e completa pesquisa neste contexto até então empreendida no 
país, gerando resultados importantes para o incremento das ações de 
planejamento e avaliação na área de saúde bucal coletiva (BRASIL, 2001). 
A idéia foi realizar um levantamento epidemiológico em saúde bucal de 
base nacional que, ao mesmo tempo, ampliasse a base de dados em saúde 
bucal do País e contribuísse, de maneira efetiva, para o estabelecimento de 
uma base metodológica uniforme (RONCALLI et al., 2000).

Dados do inquérito de 2003 revelaram um declínio da cárie 
dentária aos 12 anos de idade, alta prevalência de edentulismo com 
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apenas 10% dos idosos apresentando 20 ou mais dentes presentes na 
boca e, perdas dentárias precoces em adolescentes (15 a 19 anos), já 
que metade deles tinha algum dente extraído, refletindo a presente 
prática mutiladora da assistência odontológica. Esta ainda pode ser 
mais fielmente notada nos adultos (35 a 44 anos), pois verificou-se que 
metade desses indivíduos perdeu mais de 12 dentes (BRASIL, 2004; 
NARVAI; FRAzãO, 2008).

Esse levantamento também mostrou que o problema de acesso 
aos serviços odontológicos ainda se encontrava presente, pois 14% dos 
adolescentes relataram nunca terem ido ao dentista e essa proporção 
foi de 3% e 6% para a população adulta e idosa, respectivamente 
(BRASIL, 2004). Portanto, uma grande parte da população brasileira 
ainda continuava desassistida no que concerne aos serviços de 
saúde bucal, evidenciando uma grande quantidade de necessidades 
acumuladas no que tange a resolução de problemas de saúde bucal 
(NARVAI e FRAzãO, 2008).

Com o objetivo de dar continuidade a esse processo, o Ministério 
da Saúde propôs o Projeto SB Brasil 2010, o qual compreende uma 
pesquisa em moldes semelhantes à anterior, de maneira a construir 
uma série histórica, contribuindo para as estratégias de avaliação 
e planejamento dos serviços, ao mesmo tempo, consolidando 
um modelo metodológico e demarcando o campo de atuação do 
componente de vigilância à saúde da Política Nacional de Saúde 
Bucal (BRASIL, 2009). Este é o grande diferencial dessa empreitada 
conforme comenta Roncalli (2010): “pretende se estabelecer como a 
principal estratégia do eixo da Vigilância em Saúde Bucal da PNSB 
no que diz respeito à produção de dados primários de morbidade 
bucal. Deverá ser o elemento norteador da política com relação aos 
principais agravos de saúde bucal (cárie dentária, doença periodontal, 
oclusopatias, fluorose e edentulismo), subsidiando o desenvolvimento 
de ações preventivas de caráter coletivo e individual, bem como as 
ações reabilitadoras”.

Dessa forma, em dezembro de 2010, foram divulgados por 
meio de uma nota à imprensa os primeiros resultados do Projeto SB 
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Brasil 2010 (BRASIL, 2010), os quais revelaram, comparativamente 
a 2003, uma redução de 19% na prevalência da cárie dentária em 
crianças de 12 anos, constatando também diminuição do número de 
dentes atacados (índice CPO – Cariados, Perdidos e Obturados) por 
esse agravo (2,8 em 2003 para 2,1 em 2010). Se avaliadas em termos 
absolutos e considerando a população estimada para 2010, essas 
reduções significam que, em 7 anos, cerca de um milhão e 600 mil 
dentes permanentes deixaram de ser afetados pela cárie em crianças 
de 12 anos em todo país. 

Em adolescentes, a média de dentes afetados foi de 4,2, 
praticamente o dobro do número médio aos 12 anos, mas esse fato 
tem sido um achado comum em outros estudos, inclusive em outros 
países. Ainda assim, é digno de nota que a redução no número de 
dentes cariados foi da ordem de 39% no período compreendido 
entre os dois levantamentos. Para esse mesmo agravo não foi possível 
observar reduções significativas entre adultos e idosos, visto que 
há que se considerar o caráter cumulativo da doença. Praticamente 
não houve alteração do índice CPO entre os idosos (27,8 em 2003 
e 27,1 em 2010), permanecendo o componente extraído (perdido) 
como o mais prevalente. Entretanto, especificamente para os adultos, 
observou-se um dos dados mais relevantes dessa pesquisa, chamado 
pelos organizadores de “uma importantíssima inversão de tendência 
registrada no país”: o grupo de 35 a 44 anos demonstrou um declínio 
de 19% do índice CPO, sendo relevante o fato de que os componentes 
“cariado” e “perdido” diminuíram de forma mais acentuada enquanto 
o componente “obturado” elevou-se em termos relativos – aumento 
de 69%. Em outras palavras, pode-se dizer que entre 2003 e 2010, 
os adultos brasileiros experimentaram um menor ataque de cárie 
e, também, tiveram maior acesso a serviços odontológicos para 
restaurações dentárias.

Tendo como base o estudo mais recente sobre a carga de 
doença bucal no mundo, realizado pela OMS em 2004, verifica-
se que o Brasil apresentou valor de CPO inferior à média das 
Américas (2,8), ainda estando abaixo de 1,6, valor médio mundial 
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e correspondente aos países da Europa. Com relação a America do 
Sul, apenas a Venezuela apresenta média semelhante à brasileira 
(2,1) e os demais países possuem médias mais altas. De acordo 
com a classificação adotada pela OMS, os resultados da pesquisa 
nacional de 2010 indicam que o Brasil passou de uma condição 
de média prevalência de cárie em 2003 (CPO entre 2,7 e 4,4) para 
uma condição de baixa prevalência em 2010 (CPO entre 1,2 e 2,6) 
(BRASIL, 2010).

Apesar da grande importância atribuída à cárie dentária, 
há que se mencionar outros agravos e condições observadas no 
levantamento que também contribuíram para traçar um perfil da 
saúde bucal dos brasileiros. Nesse sentido, observou-se que 68% dos 
indivíduos de 12 anos estavam livres de problemas gengivais, mas 
esse percentual cai com o avançar da idade, nos idosos percebe-se 
uma pequena expressão em termos populacionais, visto que esses 
indivíduos apresentam um número reduzido de dentes na boca 
(BRASIL, 2010).        

Quanto às perdas dentárias e consequente necessidade de 
reabilitação protética, os adolescentes demonstraram uma redução das 
necessidades de próteses dentais da ordem de 52% comparativamente 
a 2003. Entre os adultos, 69% dos indivíduos necessitam de algum tipo 
de prótese, sendo a maioria referente à prótese parcial. Uma redução 
significativa de 70% foi observada ao avaliar que em 2003, em 4,4% 
dos casos, esses adultos precisavam de prótese total em pelo menos 
um maxilar e essa proporção caiu para 1,3% em 2010. O mesmo não 
pode ser constatado para os idosos. Nessa faixa etária os números 
ficaram muito próximos dos observados em 2003, denotando que 
mais de 3 milhões de idosos ainda necessitam de prótese total em pelo 
menos um maxilar e mais de 4 milhões necessitam de prótese parcial 
(BRASIL, 2010).

Os problemas de oclusão dentária foram avaliados para 
crianças de 12 anos e adolescentes (15-19 anos), sendo averiguada 
uma prevalência de 38% e 35%, respectivamente. A forma mais severa 
da doença demanda tratamento imediato, tendo sido observada em 
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7% das crianças e 10% dos adolescentes. Portanto, pode-se inferir que 
cerca de 230 mil crianças de 12 anos e 1,7 milhões de adolescentes 
necessitam de tratamento ortodôntico.

A experiência de dor de origem dentária nos seis meses 
anteriores à pesquisa foi relatada por 23% dos indivíduos examinados, 
variando pouco entre as faixas etárias e havendo um destaque para 
a região Sul que demonstrou o menor valor para prevalência de dor 
(20%) (BRASIL, 2010). Em breve, será divulgado o relatório final da 
pesquisa que, além dos resultados aqui descritos com base na nota 
à impressa, propiciará um melhor retrato da saúde bucal brasileira, 
inclusive com dados relativos ao acesso, auto percepção e impactos 
em saúde bucal. 

3 – A POLÍTICA DE SAÚDE BUCAL NO BRASIL
A trajetória da política de saúde bucal no Brasil compreende 

vários momentos com distintas implicações para o direito à saúde. 
Neste texto consideram-se quatros momentos: (a) trajetória anterior 
ao SUS; (b) os anos 1990 – a saúde bucal em “banho-maria”; (c) o 
período de 2000-2003 – a saúde bucal atrelada à Estratégia de Saúde 
da Família; (d) a partir de 2004 - o Brasil Sorridente.

Trajetória anterior ao SUS
No período anterior ao SUS, de 1930 a 1980, os serviços de 

saúde bucal no Brasil se organizavam de forma dicotômica, seguindo 
a lógica mais geral das políticas de saúde no país (PAIM, 2003). 

De um lado, a assistência à saúde no âmbito da Previdência 
Social era direcionada para grupos específicos mediante a inserção 
no mercado de trabalho. O modelo de assistência médico-
odontológica era o seguro social por intermédio dos Institutos 
de Aposentadorias e Pensões (IAP). Os serviços de saúde 
previdenciários eram direcionados somente aos trabalhadores 
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urbanos segurados e tinham abrangência diferenciada de acordo 
com as categorias profissionais. Os IAP apresentavam diferenças 
entre si em relação aos serviços de assistência oferecidos - 
usualmente, categorias mais fortes política e economicamente 
usufruíam de maiores benefícios -, o que também se expressava 
nos serviços odontológicos. A oferta de assistência odontológica, 
além de restrita e variável entre os institutos, em geral utilizava a 
contratação de serviços profissionais privados (COSTA, CHAGAS 
e SILVESTRE, 2006). 

Em 1967, os IAP se fundiram no Instituto Nacional de 
Previdência Social (INPS), havendo nos anos seguintes expansão da 
assistência médico-odontológica financiada pelo Estado. O aumento 
da complexidade administrativa e financeira da assistência à saúde 
levou a criação do Instituto Nacional de Assistência Médica da 
Previdência Social (INAMPS), em 1978. O modelo “inampiano” de 
prestação de serviços odontológicos era baseado no atendimento à 
demanda espontânea e no predomínio dos procedimentos cirúrgicos-
restauradores (NARVAI e FRAzãO, 2008).

Por outro lado, na vertente da saúde pública, principalmente 
a partir de 1950, iniciavam-se as ações estatais na área odontológica, 
por meio do sistema incremental, predominantemente direcionadas 
para a população em idade escolar, de 6 a 14 anos, vista como 
epidemiologicamente mais vulnerável (NARVAI, 1994; NARVAI e 
FRAzãO, 2008b; ELy, CARVALHO e SANTOS, 2009). 

Segundo Narvai (1994, p. 33): “O sistema incremental 
praticamente se tornou sinônimo de Odontologia Escolar e de ‘modelo 
de saúde bucal’ [aspas originais] no setor público, influenciando 
decisivamente, por quase meio século, as ações do setor em todo o país.” 
Porém, o autor alega que as atividades formuladas por esse modelo 
revelaram-se residuais (baixa cobertura e eficácia epidemiológica), 
conformistas (alternativa assistencial estatal para pobres e carentes 
dos grupos prioritários) e com caráter complementar à odontologia 
de mercado.
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Reforçando essas idéias, Cerveira (2003) afirma que na 
primeira metade do século XX, os poucos registros sobre a política 
de saúde bucal mostraram-na vinculada às ações de caráter curativo, 
enfatizando principalmente alguns grupos como as gestantes, pré-
escolares e escolares. 

Além disso, nesse período, também se iniciaram experiências 
pioneiras de medidas preventivas coletivas como a fluoretação das 
águas de abastecimento público, posteriormente tornada obrigatória 
(NARVAI, 1994; NARVAI e FRAzãO, 2008b; ELy, CARVALHO e 
SANTOS, 2009).

Paralelamente a esses acontecimentos na esfera da política pública, 
crescia a odontologia de mercado, ou seja, a assistência odontológica 
privada direcionada a determinados segmentos da população que podiam 
pagar por desembolso direto para ter acesso a serviços privados.

Os anos 70 e 80 foram marcados por profundas críticas a esse 
modelo assistencial odontológico e por propostas de reformas no setor 
saúde. No contexto da redemocratização da sociedade e da articulação 
do movimento sanitário brasileiro, a área odontológica também 
se mobilizou por meio do Movimento de União dos Estudantes de 
Odontologia (UNEO) e do Movimento Brasileiro de Renovação 
Odontológica (MBRO). Tais movimentos reivindicaram a mudança 
do paradigma vigente da saúde bucal, bem como a elaboração de 
uma Política Nacional de Saúde Bucal, com a participação de diversos 
atores nessa construção (GARCIA, 2006).

No âmbito dos serviços, em 1976, foi criado o Programa de 
Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento (PIASS) no Nordeste 
que, além de assistência médica, compreendia a oferta de ações 
de saúde bucal, em nível ambulatorial. Tal programa favoreceu a 
expansão da cobertura e incluiu a atenção ao adulto, porém as ações 
ainda eram centradas nas urgências e em procedimentos mutilatórios 
(ELy, CARVALHO e SANTOS, 2009).

Com a saúde em crise, em meados dos anos 1980 o governo 
decidiu lançar programas de reorientação do setor como as Ações 
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Integradas de Saúde (AIS), que expandiram o acesso aos serviços 
previdenciários e de saúde pública para a população não segurada 
(PAIM, 2003). Porém, essa expansão não melhorou o desfavorável 
quadro de saúde bucal da população devido justamente ao modelo de 
atenção reproduzido (NARVAI, 1994). Segundo Ely, Carvalho e Santos 
(2009) as AIS não propiciaram grandes avanços para a saúde bucal, 
pois reforçaram a estratégia de manutenção do sistema incremental 
para os escolares e a incorporação de recursos para aquisição de 
equipamentos odontológicos nessas escolas.

No contexto do movimento de Reforma Sanitária, realizou-
se em 1986 a VIII Conferência Nacional de Saúde. Concomitante, 
ocorreu a I Conferência Nacional de Saúde Bucal, que reafirmou o 
compromisso do Estado em garantir à saúde da população, incluída a 
saúde bucal, como um direito básico de cidadania, a necessidade de um 
diagnóstico das condições de saúde bucal e a urgente necessidade de 
uma política nacional de saúde bucal (BRASIL, 1986). E em 1988, foi 
promulgada a nova Constituição Federal, que assegurou a saúde como 
um direito social para todos os brasileiros e criou o SUS, regulamentado 
pelas Leis da saúde de 1990, norteado pelos princípios e diretrizes de 
universalidade e integralidade da atenção, descentralização político-
administrativa e controle social (BRASIL, 1988).

Com a instituição do SUS, havia a necessidade de criar 
diretrizes para a saúde bucal no país. Até então, a prática da 
assistência odontológica no país era apontada como de baixa 
cobertura e capacidade de resolução, ineficiente e mal distribuída, 
social e geograficamente. Criticava-se ainda a prioridade conferida à 
assistência odontológica nas escolas e o caráter restritivo da atenção 
aos outros cidadãos, a quem eram oferecidos somente cuidados de 
emergência. Outro aspecto questionado era a natureza mercantil da 
área, em face do crescimento dos serviços privados (JUNQUEIRA, 
PANNUTI e RODE, 2008).

Apesar do avanço nas discussões, os programas de saúde bucal 
nacionais, propostos no final dos anos de 1980 e início dos anos 1990, 
foram centralizados e verticalizados. O INAMPS implementou o 
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Programa Nacional de Controle da Cárie Dental com o uso de selantes 
e flúor em 1988, e o Ministério da Saúde, em 1989, definiu uma Política 
Nacional de Saúde Bucal representada pelo Programa Nacional de 
Prevenção da Cárie Dental. Posteriormente esses programas foram 
extintos (NARVAI e FRAzãO, 2008a).

Os anos 1990: a saúde bucal em “banho-maria”
Na década de 1990, a primeira de implantação do SUS, os 

avanços na área de saúde bucal foram pontuais e limitados. 
Em 1990, houve a inclusão dos procedimentos coletivos de 

saúde bucal nas tabelas de remuneração do Sistema de Informação 
Ambulatorial do SUS (SIA-SUS). Dessa forma, além da fluoretação 
das águas e da assistência odontológica, introduziu-se a possibilidade 
de financiamento estatal dos bochechos com flúor e a escovação 
supervisionada com dentifrício fluoretado, que reforçaram as ações 
de caráter preventivo nos serviços públicos de saúde (NARVAI e 
FRAzãO, 2008; ELy, CARVALHO e SANTOS, 2009)

Em 1993 ocorreu a 2° Conferência Nacional de Saúde Bucal, 
que aprovou diretrizes e estratégias políticas para a área, enfatizou a 
saúde bucal como um direito de cidadania a ser assegurado mediante 
um novo modelo de atenção, discutiu desafios em relação aos recursos 
humanos, ao financiamento e ao controle social, e também, afirmou 
a inserção da saúde bucal no SUS, criticando os programas verticais 
e descontextualizados da realidade sanitária e epidemiológica do país 
(BRASIL, 1993)

Em 1994, o Ministério da Saúde, institui o Programa Saúde 
da Família (PSF), posteriormente designado como uma “estratégia” 
(ESF) para reorientar a organização e o modelo de atenção básica9. 
A estratégia compreende a conformação de equipes de Saúde da 

9 Essa estratégia consiste em um modelo de atenção primária à saúde focado na unidade familiar e 
na esfera comunitária, operacionalizado mediante ações preventivas, promocionais, de recuperação, 
reabilitação e cuidados paliativos pelas Equipes de Saúde da Família (Andrade et al., 2004; Andrade, 
Barreto e Bezerra, 2006). 
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Família constituídas minimamente por médicos, enfermeiros, agentes 
comunitários de saúde e auxiliares de enfermagem (BRASIL,1997), 
portanto, sem previsão de presença do cirurgião-dentista. Na segunda 
metade dos anos 1990, a Estratégia de Saúde da Família permaneceu 
como uma prioridade na agenda federal da saúde, afirmando-se como 
a política de reorientação da organização do sistema e alcançando 
uma expressiva cobertura e capilaridade no território nacional. 

Outro fator importante nos anos 1990 foi o avanço no processo 
de descentralização do SUS que contribuiu positivamente para a 
ampliação dos serviços e a organização da saúde bucal em alguns 
municípios do país. Ressalte-se ainda a instituição, a partir de 1998, 
do Piso de Atenção Básica (PAB) que contribuiu com o aumento da 
capacidade de gestão local, mediante a transferência de recursos para 
os municípios de acordo com o número de habitantes (parcela fixa) 
e um montante variável segundo a implementação de programas ou 
atividades (NARVAI e FRAzãO, 2009). 

Desde a criação do PAB havia procedimentos de saúde bucal 
incluídos na relação de ações a serem financiadas por meio das 
transferências correspondentes à parcela fixa, calculada com base em 
um valor per capita e no número de habitantes do território. No entanto, 
a definição de um valor per capita relativamente baixo (inicialmente 
R$10,00) para o custeio das ações relacionadas e seu “congelamento” 
até o início dos anos 2000 fizeram com que a expansão dos serviços 
básicos passasse a depender muito de outros incentivos financeiros, 
viabilizados por meio do PAB – variável, que compreendia parcelas 
voltadas para programas específicos. Como os profissionais de saúde 
bucal não estavam previstos nas equipes de saúde da família e não 
havia incentivos federais específicos para a saúde bucal, pode-se 
dizer que a expansão de ações de saúde bucal passou a depender de 
opções políticas de governos municipais em um contexto de recursos 
escassos, não existindo uma política nacional articulada para a área. 

Em concordância com Narvai e Frazão (2008), é possível 
afirmar que a saúde bucal não ocupou posição de destaque na agenda 
federal da saúde nos anos 90, com baixa prioridade das políticas para 
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a área. Em um contexto de avanços na implementação do SUS, ainda 
que em meio a dificuldades estruturais e conjunturais, as mudanças 
relativas à saúde bucal foram tímidas, permanecendo a área em 
“banho-maria” na maior parte da década. Não houve ruptura radical 
com os modelos tradicionais de atenção, nem a articulação de uma 
política nacional abrangente para a área da Saúde Bucal. 

O período de 2000 a 2003: a saúde bucal atrelada à saúde da família
Em face da constatação dos limites das políticas para a área de 

saúde bucal nos anos 1990, no início dos anos 2000 intensificou-se o 
debate sobre a necessidade de estratégias específicas de fortalecimento 
da área. Nesse contexto, é proposta a conformação de Equipes de Saúde 
Bucal atreladas à Estratégia de Saúde da Família (BRASIL, 2000) e 
a Norma Operacional de Assistência à Saúde – NOAS/SUS de 2001 
(BRASIL, 2001) define a saúde bucal como uma das áreas estratégicas 
na atenção básica.

Na opinião de zanetti (2007, p. 351) a inserção da saúde 
bucal na estratégia saúde da família somente após seis anos, teria 
representado um “atraso cronológico e conceitual por parte do 
Ministério da Saúde”. Garcia (2006, p. 52) também reafirma a opinião 
anterior ao considerar essa inserção tardia, não representando uma 
“extensão natural” do PSF. 

Inicialmente, as equipes de saúde bucal implantadas ficaram 
responsáveis por prestar assistência à população de abrangência 
de duas equipes de saúde da família, o que corresponderia a uma 
estimativa de uma equipe de saúde bucal para cada 6.900 habitantes. 
Somente em 2003 houve mudança nesse parâmetro, passando a se 
recomendar que cada equipe de saúde da família estivesse associada a 
uma equipe de saúde bucal (BRASIL, 2003). 

Em síntese, o período de 2000 a 2003 foi marcado por um 
aumento da valorização da saúde bucal na política federal, ainda 
tímido e atrelado à estratégia de saúde da família. Isso favoreceu a 
expansão de equipes e da oferta de ações de saúde bucal na atenção 
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básica, representando uma base importante para a expansão que 
ocorreria no momento posterior. 

O período pós 2004: o Brasil Sorridente
Após a conclusão do levantamento epidemiológico de saúde 

bucal de 2003 e já no governo do presidente Luis Inácio Lula da Silva, 
a trajetória da saúde bucal no país começou a ganhar fôlego e a mudar 
de curso. 

No contexto de mudança de governo, houve uma estratégia 
bem sucedida dos profissionais da saúde bucal ligados ao movimento 
da saúde coletiva de atrelar a questão da saúde bucal ao Programa 
Fome zero, então considerado a grande estratégia do novo governo 
para a área social (GARCIA, 2006; BARTOLE, 2006). Para as autoras, 
tal associação teria favorecido o reconhecimento dessa área como uma 
prioridade do governo e a construção de uma política abrangente para 
a área. 

Logo após a eleição de Lula, houve uma articulação entre 
trabalhadores da área odontológica, demais profissionais de saúde, 
professores da Academia para a elaboração das linhas de ação do 
Executivo na área da saúde bucal. Apresentou-se na ocasião um 
diagnóstico da situação da saúde bucal, ações imediatas a serem 
realizadas nos 100 primeiros dias de governo e um delineamento das 
ações de saúde bucal (NARVAI e FRAzãO, 2009; GARCIA, 2006).

Assim, em 2004, o Ministério da Saúde lançou as Diretrizes 
da Política Nacional de Saúde Bucal, designada como Brasil 
Sorridente. Essa política propõe a reorientação do modelo de 
atenção à saúde bucal no país, tendo como objetivo aumentar a 
oferta de serviços odontológicos para todas as faixas etárias, ampliar 
e qualificar a atenção básica e assegurar atendimento em todos 
os níveis de complexidade com vistas a alcançar a integralidade 
da atenção em saúde (BRASIL, 2004). De acordo com o então 
coordenador nacional da política (PUCCA JúNIOR, 2006, p. 
243): “Pela primeira vez, na história das políticas públicas de saúde 
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no Brasil, o governo Federal desenvolveu uma Política Nacional de 
Saúde Bucal que fosse maior do que apenas os incentivos isolados a 
saúde bucal concedidos até o ano 2002.”

Ainda em 2004, ocorreu a 3° Conferência Nacional de 
Saúde Bucal que expressou o esforço de construção de novos 
rumos para a política, identificando os principais problemas do 
País nessa área e buscando meios, recursos e estratégias para 
superá-los (BRASIL, 2004)

O desenho da nova política expressou um significativo 
avanço no que diz respeito à conquista do direito à saúde bucal, ao 
se fundar em uma lógica de proteção social abrangente. No caso da 
PNSB, defende-se a universalidade do acesso para todas as faixas 
etárias, com organização dos serviços, quando possível, por linhas 
de cuidado e ciclos de vida; propõe-se a reconfiguração do modelo 
de atenção e uma oferta de serviços de saúde bucal abrangente, 
que envolve desde as ações de prevenção e promoção até ações de 
recuperação e reabilitação, em todos os níveis de complexidade; 
aposta-se na expansão dos serviços públicos básicos e especializados, 
por meio respectivamente da expansão de Equipes de Saúde Bucal 
e da implantação de Centros de Especialidades Odontológicas e de 
Laboratórios de Próteses Dentárias.

Algumas estratégias de ações dessa política são: o 
desenvolvimento de ações de promoção e proteção como a implantação 
da fluoretação das águas de abastecimento públicas em municípios 
que possuem sistemas de tratamento e distribuição de água; a 
garantia de acesso da população a kits de escovas e pastas de dentes 
fluoretadas; o incentivo de ações de educação em saúde, higiene bucal 
supervisionada e aplicação tópica de flúor; o desenvolvimento de 
ações de recuperação de todos os níveis de complexidade, através do 
diagnóstico precoce e tratamento das doenças; e ações de reabilitação 
(BRASIL, 2004).  
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4 – O DIREITO À SAÚDE BUCAL – AVANÇOS E DESAFIOS 
O desenho de uma política nacional de saúde bucal abrangente, 

orientada pelos princípios do SUS, favoreceu nos últimos anos um 
aumento expressivo da oferta de serviços públicos de saúde bucal no 
país. As equipes de saúde bucal ultrapassaram 20.000 em 2010, com 
uma abrangência populacional estimada de mais de 35%, como pode 
ser visto na Figura 1. 

Fonte: N. de ESB – Sala de Situação do Ministério da Saúde. População – IBGE. 
Elaboração dos autores.

Nota: Para estimativa da abrangência populacional multiplicou-se o número de 
equipes pelo parâmetro recomendado de que cada equipe deve atender 
3.450 pessoas.  

Além disso, a inclusão na política dos atendimentos 
especializados propiciou a abertura de mais de 850 Centros de 
Especialidades Odontológicas (CEO) no território nacional, em 
poucos anos (Figura 2).  Acrescente-se ainda a inauguração de um 
número expressivo de Laboratórios Regionais de Prótese Dentária.
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Figura 1 - Evolução da abrangência populacional  estimada das Equipes de Saúde 
Bucal. Brasil, 2002 a 2010. 
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Fonte: Sala de Situação do Ministério da Saúde. 

 
Contudo, existem limitações no que se refere à proteção social 

e ao direito à saúde bucal que se expressam em dois âmbitos principais: 
(a) na persistência de desigualdades nas condições de saúde bucal da 
população e na oferta de serviços; (b) nas relações público-privadas 
em saúde, dado que houve um crescimento da atenção privada na 
área odontológica nos anos 2000, mesmo no contexto de expansão da 
oferta de serviços públicos. 

Assim, apesar de uma evolução positiva no quadro geral dos 
indicadores de saúde bucal no país, cabe ressaltar desigualdades 
regionais na distribuição da cárie dentária. Segundo resultados do 
Projeto SB 2010 (BRASIL, 2010), crianças de 12 anos que residem 
em capitais apresentaram experiência de cárie 27% menor do que 
aquelas que vivem em municípios do interior do país. Quanto às 
regiões, os piores índices foram encontrados para o Norte, Nordeste 
e Centro-Oeste e, comparando-se os valores extremos (Norte e 
Sudeste), observa-se uma diferença de aproximadamente 90%. Essa 
realidade já havia sido desenhada no levantamento de 2003 e, mais 
uma vez, também pode ser atribuída ao menor acesso aos serviços 
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odontológicos, visto que a proporção de dentes restaurados em relação 
ao CPO total é menor no Nordeste do que no Sudeste.

Cabe ressaltar que a expansão dos serviços públicos, 
particularmente das Equipes de Saúde Bucal, tem sido bastante 
expressiva nas regiões Nordeste e Centro-Oeste, dada a importância 
anterior da Estratégia da Saúde da Família nessas regiões (Figura 3). 

Figura 3: Evolução da abrangência populacional estimadadas das Equipes de 
Saúde Bucal por regiões do país, Brasil, 2002 a 2012.

Fonte: N. de ESB – Sala de Situação do Ministério da Saúde. População – IBGE. 
Elaboração dos autores.

Nota: Para estimativa da abrangência populacional multiplicou-se o número de 
equipes pelo parâmetro recomendado de que cada equipe deve atender 
3.450 pessoas.  

Mesmo com a expansão das equipes de Saúde Bucal, a 
disponibilidade de cirurgiões-dentistas para o atendimento da 
população ainda é muito desigual no território nacional. As regiões 
Norte e Nordeste apresentam um número desses profissionais por 
1000 habitantes abaixo das demais regiões e da média nacional, como 
pode ser visto na Figura 4. 
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Fonte: Dados do total de cirurgiões-dentistas retirado do site do CFO, acessado 
pelo sítio: www.cfo.org.br; dados do número de cirurgiões-dentistas que 
atendem o SUS retirado do CNES, acessado pelo sítio: www.cnes.datasus.
gov.br.; população do IBGE. Elaboração dos autores. 

Portanto, a expansão recente dos serviços odontológicos 
públicos até o momento não tem sido suficiente para superar as 
acentuadas desigualdades regionais nos indicadores de saúde bucal (de 
condições de saúde e de oferta) que têm raízes histórico-estruturais e 
se relacionam com as condições sócio-econômicas e determinações 
mais amplas do processo saúde doença.

No que se refere às relações público-privadas, vale lembrar 
que na trajetória da saúde bucal no país anterior ao SUS houve a 
conformação de mercados de serviços odontológicos. Além disso, a 
Constituição do Brasil de 1988 (BRASIL, 1988) não conferiu ao Poder 
Público exclusividade no atendimento à saúde, ao contrário definiu a 
assistência à saúde como livre à iniciativa privada (wEICHERT, 2010). 

Assim, a consideração da presença e evolução da oferta de 
serviços odontológicos privados, disponíveis apenas para segmentos 
da população que tem capacidade de pagamento, é importante para a 
compreensão das possibilidades e limites das políticas públicas no que 
se refere à perspectiva do direito à saúde. 

Figura 4: Total de Cirurgiões-Dentistas e total de Cirurgiões-Dentistas que 
atendem o SUS por 1.000 habitantes por região, Brasil, 2011.
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Nesse sentido, vale ressaltar que nos anos 2000, paralelamente 
à expansão de serviços públicos, também houve expansão do setor 
privado de assistência odontológica. 

No que se refere ao segmento de planos e seguros privados de 
saúde, houve um crescimento geral do número de brasileiros que têm 
planos médico-assistenciais privados e um aumento proporcionalmente 
ainda maior de planos com cobertura odontológica. 

Das operadoras de planos de assistência odontológicos no 
país, segundo Moysés (2009) a maior porcentagem está representada 
pela odontologia de grupo com 62,87% da fatia do mercado, seguido 
das cooperativas odontológicas com 21,47%, medicina de grupo com 
planos odontológicos com 7,59%, seguradoras com 7,05%, autogestão 
com 0,46% e filantropias com 0,15%.

A Figura 5 mostra o crescimento dos planos privados nos 
anos 2000, com destaque para os planos que compreendem serviços 
odontológicos. No que concerne à cobertura assistencial estimada dos 
planos privados em 2010, o Brasil apresentou uma taxa de 23% para 
os planos com assistência médica com ou sem odontologia e de 7,1% 
para planos exclusivamente odontológicos. 

Figura 5: Evolução da cobertura estimada de planos privados de saúde, segundo 
tipo de plano, Brasil, 2000 a 2012.  

Fonte: ANS Tabnet. Elaboração dos autores. 
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Vale destacar que a cobertura estimada dos planos privados é 
muito variável entre as regiões do país, sendo menor na região Norte e 
a maior na Sudeste, que apresenta taxas acima da nacional (Figura 6). 

Figura 6: Cobertura estimada de planos privados de saúde segundo tipos de 
planos por região. Brasil, dezembro de 2010.

Fonte: ANS Tabnet. Elaboração dos autores. 

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Até recentemente, as políticas públicas na área de saúde 

bucal no Brasil eram caracterizadas por estratégias fragmentadas e 
fragilidades no que concerne à capacidade de melhorar a situação de 
saúde da população. 

Nos catorze primeiros anos de implantação do SUS, em que 
pesem avanços pontuais - particularmente o início das equipes 
de Saúde Bucal em 2000 - a área não teve destaque na política 
nacional de saúde. O lançamento da Política Nacional de Saúde 
Bucal em 2004 marca uma inflexão da trajetória da saúde bucal 
no país, dada a prioridade conferida a essa política, seu desenho 
universal e abrangente e a ênfase na expansão e fortalecimento da 
provisão pública. 
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A Política Nacional de Saúde Bucal atualmente em vigor 
reafirma os princípios doutrinários e organizativos do SUS e 
representa o compromisso do Estado na promoção do direito à saúde 
bucal, sendo coerente com uma concepção avançada de proteção 
social. Ela procura romper com um modelo de atenção historicamente 
construído ineficaz e socialmente injusto, para construir um modelo 
baseado na prevenção, recuperação e reabilitação da saúde bucal, bem 
como busca superar a imensa dívida social na área, por meio da ênfase 
na saúde bucal como direito social universal.  

Devido a essa recente prioridade do Estado em investir na 
política de saúde bucal, as mudanças e avanços alcançados ainda 
tem que ser mais bem avaliados. Houve melhoras expressivas nos 
indicadores de saúde bucal no país nas últimas décadas, mas tais 
resultados podem ter sido influenciados por diferentes fatores.

Em que pese a expansão da oferta pública de serviços de saúde 
bucal nos anos 2000, cabe ressaltar dois aspectos que impõem desafios 
à consolidação da política de saúde bucal nos modelos propostos. Um 
deles é a persistência de desigualdades nos indicadores de saúde e de 
oferta de serviços entre grupos sociais e regiões do país. O outro é 
o fato que, paralelamente à expansão de serviços públicos na área, 
ocorreu também uma expressiva expansão de serviços privados no 
país, incluindo planos privados de saúde odontológicos. Os serviços 
de saúde bucal públicos e privados se apresentam desigualmente 
distribuídos no território nacional. 

Portanto, vale chamar a atenção para dois pontos: primeiro, nem 
todas as melhorias nos indicadores de saúde bucal se devem unicamente 
ao setor público e, em segundo lugar, a expansão da oferta privada e 
dos planos odontológicos acessíveis somente para parte da população 
com capacidade de pagamento reitera as desigualdades no acesso aos 
serviços, mesmo no contexto da expansão dos serviços públicos.

Em síntese, a configuração recente de uma Política Nacional 
de Saúde Bucal abrangente representa um grande avanço em termos 
da proteção social em saúde. No entanto, persistem desafios a serem 
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enfrentados para assegurar e consolidar a saúde bucal como direito de 
cidadania no Brasil. 
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capítulo 11

a POlítICa naCIOnal De SegURança alIMentaR e 
nUtRICIOnal e a PROMOçãO DO DIReItO hUManO à 

alIMentaçãO nO BRaSIl: avançOS e DeSafIOS

Ana Claudia Cavalcanti Peixoto de Vasconcelos
Rosana Magalhães

1. INTRODUÇÃO 
A inserção da Segurança Alimentar e Nutricional (SAN)10 

na agenda política brasileira e  a institucionalização do Sistema 
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN), revelam 
uma longa trajetória de debate e interlocução entre diferentes 
atores e esferas institucionais.Desde os anos 1990 o enfoque de 
SAN no Brasil, marcado pela ênfase nos princípios da equidade, 
intersetorialidade, diversidade, sustentabilidade e participação 
social, vêm sendo construído a partir da ampliação dos espaços 
de diálogo com a sociedade civil, setores da academia e gestores 
públicos. Alguns importantes marcos legais como a criação da 
Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) em 1999, a 
aprovação da Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional 
(LOSAN)11 em 2006 e a inclusão, em 2010, da alimentação como 

10  Realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em 
quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como 
base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam 
ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis (Art.3º, LOSAN, 2006).

11 Lei nº 11.346, de 15/09/2006, que cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional- 
SISAN com vistas em assegurar o direito humano à alimentação adequada.
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direito humano na Constituição Federal12  expressam este diálogo e  
avanço institucional. 

Contudo, nesta trajetória, ainda existem grandes desafios para 
a efetividade das múltiplas ações e iniciativas. Quando se considera o 
campo da SAN, e as políticas públicas recém implementadas no país, 
é importante levar em conta que esse é um campo interdisciplinar e 
intersetorial, ainda em construção no Brasil, tanto politicamente, como 
cientificamente (ANJOS; BURLANDy, 2010). Neste sentido, conceitos e 
metodologias estão sendo delineados e ainda persistem muitos desafios 
no que se refere à pesquisa na área. Como evidenciaram Prado et al 
(2010) há predominância de estudos sobre a qualidade dos alimentos 
(área de ciência e tecnologia dos alimentos) e estado nutricional de 
grupos populacionais (área da nutrição). No entanto, para Pereira & 
Santos (2008), apesar disso têm crescido no país o interesse em torno da 
temática da SAN, destacando a inclusão de um módulo para investigação 
da Segurança Alimentar em pesquisa nacional do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE, 2006) e o apoio de organismos nacionais e 
internacionais para a pesquisa sobre SAN. De fato, a segunda metade da 
década de 2000 no país foi marcada por diversos estudos sobre a questão 
da SAN privilegiando múltiplas dimensões e aspectos vinculados 
às questões da cultura alimentar, práticas educativas, participação 
social, avaliação de políticas e programas, dentre outros. Mas, frente à 
complexidade e abrangência do tema é importante manter a perspectiva 
interdisciplinar nos diferentes esforços de pesquisa sobre a temática da 
SAN a fim de superar o descompasso entre os desafios postos nesse 
campo e os conhecimentos disponíveis para enfrentá-los (BOSI, 2010).

Nesta trajetória, o debate em torno do Direito Humano a 
Alimentação Adequada (DHAA)13 também tem sido  ampliado, orientando 

12 Através da Emenda n° 64 de 4/02/2010, que altera o art. 6º da Constituição Federal, para introduzir 
a alimentação como direito social. 

13 Quando todo homem, mulher e criança, sozinho ou em comunidade com outros, tem acesso físico 
e econômico, ininterruptamente, a uma alimentação adequada ou aos meios necessários para sua 
obtenção. Organização das Nações Unidas. Comentário Geral número 12: O direito Humano à 
Alimentação. Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais do Alto Comissariado de Direitos 
Humanos da ONU.[site da Internet] [acessado 2010 dez 16]. Disponível em: http://www.abrandh.
org.br/index.php?arquivo=artigos1999.
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diversas pesquisas e análises (VALENTE, 2002; 2003;  BURLANDy; 
MAGALHãES, 2004; ABRANDH; CERESAN; CONSEA; FAO-RLC/ 
ALCSH, 2009; ALBUQUERQUE, 2009; CONSEA, 2009 a; CASEMIRO; 
VALLA; GUIMARãES, 2010; CONSEA, 2010). A alimentação adequada 
como direito humano básico, está prevista na Declaração Universal dos 
Direitos Humanos (1948), no Pacto Internacional de Direitos Humanos 
Econômicos Sociais e Culturais-PIDESC (1966), na Convenção 
Internacional dos Direitos da Criança (1989) e em outros tratados e 
convenções internacionais ratificados pelo Brasil (VALENTE, 2002). O 
Brasil além de ter ratificado todas as convenções internacionais relevantes 
a este direito fundamental, com a inclusão da alimentação no Artigo 6° 
da Constituição Federal, é obrigado a respeitar, proteger e realizar esse 
direito em articulação com os outros direitos humanos.

Tendo em vista esse contexto amplo e diversificado que vem 
caracterizando o campo das políticas de SAN brasileiras nos últimos 
anos, o objetivo central deste capítulo é examinar a promoção do 
DHAA na política de SAN no país, refletindo sobre os possíveis 
avanços logrados, bem como sobre as lacunas e desafios existentes. 
Buscamos assim, contribuir para a construção de novas agendas 
de investigação e pesquisa capazes de favorecer a reflexão e novos 
aprendizados na área. 

Essa reflexão foi apoiada por uma revisão da literatura, através 
da qual se priorizou os artigos científicos de periódicos indexados 
nas bases de dados Scientific Electronic Library Online - SCIELO. 
Além disso, foi realizada uma análise de publicações, relatórios 
e documentos do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional (CONSEA), da Ação Brasileira pela Nutrição e Direitos 
Humanos (ABRANDH) e de outras entidades não-governamentais 
e governamentais, que abordaram a temática da SAN e do DHAA, 
a partir do ano 2000 no Brasil. Os descritores utilizados foram 
“Segurança Alimentar e Nutricional”, “Direito Humano à Alimentação 
Adequada”, “Bolsa Família”, “Alimentação Escolar”.

A análise dos resultados foi orientada a partir do marco legal 
e institucional e os possíveis avanços e fragilidades das experiências 
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brasileiras para a construção das políticas públicas no âmbito da 
SAN e à institucionalidade do DHAA. O Programa Bolsa Família 
(PBF) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) foram 
incorporados no processo de revisão na medida em que expressam 
esforços voltados à ampliação de direitos na área. 

2. A CONSTRUÇÃO DO SISAN E A INSTITUCIONALIZAÇÃO DO DHAA- 
ELEMENTOS PARA REFLEXÃO

Ao longo da história, o combate à fome e à miséria no Brasil 
envolveu diferentes entidades, grupos e indivíduos, com destaque para 
personalidades como Josué de Castro e Herbert de Souza (Betinho). 
Nas décadas de 1930, 1940 e 1950 Josué de Castro protagonizou um 
importante debate sobre a fome e seus múltiplos impactos no processo 
de desenvolvimento econômico e social do país. Sua obra influenciou 
fortemente o desenho institucional e implementação de políticas na 
área, tanto no país como no mundo. (MAGALHãES, 1997). 

Após o exílio de Josué de Castro e os anos de regime militar, 
as intervenções na área de alimentação e nutrição caracterizaram-
se pela excessiva centralização da gestão, superposição de 
ações e fortes iniqüidades. (BURLANDy; MAGALHãES, 2004; 
VASCONCELOS, 2005). 

A redemocratização do país e a crítica em torno destas 
limitações e fragilidades impulsionaram novos arranjos políticos 
institucionais a partir dos anos 90 e no bojo deste processo a reflexão 
sobre condições de vida e alimentação ganhou maior abrangência 
(BURLANDy; MAGALHãES, 2004). 

A década de 1990 e a integração do tema da SAN na agenda das 
políticas públicas 

No início dos anos 90 a Ação da Cidadania contra a Fome, 
a Miséria e pela Vida, ancorando-se em estratégias de mobilização 
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popular e nos princípios da solidariedade, parceria e descentralização, 
tem profundo impacto na reorientação das intervenções de 
alimentação e nutrição (VASCONCELOS, 2004). Em 1993 no contexto 
pós-impeachment do Presidente Collor a campanha fomentou a 
criação de comitês formados por um voluntariado heterogêneo 
para o enfrentamento da fome e da miséria (MAGALHãES, 2002). 
A participação de amplos e diversificados segmentos da sociedade 
na Ação da Cidadania expressou a pluralidade desse movimento 
(VASCONCELOS, 2005). Frente à crise dos laços sociais e baixa 
efetividade das políticas públicas, buscava-se o fortalecimento da 
sociedade como a instância capaz de romper a apatia e forjar soluções 
novas (MAGALHãES, 2002). Os sinais da vitalidade associativa 
disseminados a partir da Ação da Cidadania (VASCONCELOS, 2005), 
contribuíram para a estruturação do CONSEA.

O CONSEA foi criado em 1993 e em parceria com a 
Ação da Cidadania desenvolveu diversas atividades, sobretudo 
de cunho emergencial, voltadas ao combate à fome e à miséria 
(VASCONCELOS, 2005).

Nos anos seguintes, durante o governo de Fernando Henrique 
Cardoso surge o Comunidade Solidária (CS), instância que buscava 
através de uma rede integrada por agências governamentais (União, 
estados e municípios) e atores societários, romper com a fragmentação 
das políticas sociais e das iniciativas voltadas à redução da miséria e 
da fome. A Agenda Básica de programas prioritários vinculados às 
áreas da Saúde, Educação, Desporto, Agricultura e Abastecimento, 
Planejamento e Orçamento, e Trabalho, composta por intervenções 
nas áreas de Alimentação e Nutrição; Redução da Mortalidade 
na Infância; Apoio ao Ensino Fundamental; Apoio à Agricultura 
Familiar; Desenvolvimento Urbano; Geração de Ocupação e 
Renda e Qualificação Profissional (BURLANDy; LABRA, 2007). O 
desenho operacional do CS revela uma nova estratégia de gestão dos 
programas sociais, pautada em quatro princípios básicos: parceria, 
solidariedade, descentralização e integração/ convergência das ações 
(VASCONCELOS, 2005). Destaca-se que esses princípios foram 
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contemplados posteriormente na configuração da Política Nacional 
de Segurança Alimentar e Nutricional (PNSAN) (BRASIL, 2010).

A criação da PNAN em 1999, no âmbito do Ministério da 
Saúde, marca o campo da SAN, na medida em que estabelece as 
competências, princípios e diretrizes da área da alimentação e nutrição, 
sob abordagens mais amplas e distintas da perspectiva assistencialista 
das intervenções das décadas anteriores (BRASIL, 2000).  

É inegável que a experiência acumulada por meio da construção 
e da trajetória das diversas iniciativas dos anos 90 no âmbito social, 
as quais já traziam no seu escopo aspectos e dimensões importantes 
relacionados ao enfoque da SAN, contribuiu para o processo de 
formulação da PNSAN. Aliado a isso, a concepção sobre a alimentação 
como um direito humano imprimiu novas bases às intervenções 
públicas na área ao longo da década de 2000. As lições aprendidas 
com essas experiências poderão contribuir para o aprofundamento 
das reflexões nesse campo. 

A década de 2000: aprendizados e perspectivas
No cenário da construção da PNSAN, a última década destaca-

se como um período marcado por intensas transformações, tanto no 
âmbito do marco legal, como da institucionalização das ações.

Durante o governo Lula, a partir de 2003, diversas iniciativas 
foram empreendidas pelo governo federal, que envolveram desde a 
reformulação do CONSEA, a criação do Programa Fome zero14, a 
criação do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome15 
(MDS), a realização da II e III Conferência Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional (CNSAN), a unificação dos programas 

14 O Fome zero atualmente é uma estratégia impulsionada pelo Governo Federal para assegurar o 
direito humano à alimentação adequada, priorizando as pessoas com dificuldade de acesso aos 
alimentos. Tal estratégia se insere na promoção da segurança alimentar e nutricional e visa contribuir 
para a erradicação da extrema pobreza e a conquista da cidadania da população mais vulnerável à 
fome.

15 Resultante da fusão do Ministério Extraordinário da Segurança Alimentar e combate à Fome 
(também criado no governo Lula) com o Ministério da Assistência Social e com a Secretaria 
Executiva do PBF.
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sociais existentes no PBF, a implantação de uma rede de equipamentos 
públicos de SAN (Bancos de Alimentos, Restaurantes populares, 
Cozinhas comunitárias) até a institucionalização da SAN, com a 
aprovação da LOSAN (BRASIL, 2006a) e a sua regulamentação16 
(BRASIL, 2010).

A LOSAN criou o SISAN (formado por conselhos e conferências 
de SAN, além de uma câmara interministerial) e determinou a 
formulação de uma Política Nacional Intersetorial - a PNSAN, 
com vistas a assegurar o DHAA, apontando mecanismos para sua 
operacionalização em conformidade com os pactos internacionais 
na área e reafirmando o comprometimento do Estado brasileiro em 
relação à realização desse direito (BURLANDy, 2006; BRASIL, 2006a; 
CONSEA, 2009b; CONSEA, 2010).  

Apesar da LOSAN ser referida como uma legislação 
que incorpora a perspectiva internacional de direitos humanos 
(MISEREOR; MNDH; DhESC BRASIL; PAD; IFIBE, 2007), entende-
se que a existência dessa lei por si só não é capaz de provocar 
transformações profundas nas práticas em torno da produção, 
comercialização, consumo e acesso de alimentos. No entanto a lei 
pode contribuir para instituir mecanismos indutores de processos 
sociais, principalmente se for conduzida de forma integrada a outros 
processos em curso, como a implementação do Sistema único de 
Saúde (SUS) (BURLANDy, 2006). 

A LOSAN é um desdobramento de um intenso e amplo 
processo de reivindicações para o reconhecimento da SAN como 
direito humano e de cidadania (BURLANDy, 2006). A lei estabelece 
a SAN como subordinada a dois princípios: do DHAA e da Soberania 
Alimentar. Tais princípios devem orientar a definição das estratégias 
de desenvolvimento do país, bem como a formulação das políticas 
públicas no que se refere aos seus objetivos, modos de implementação e 
instrumentos de monitoramento e controle social. A vinculação desses 

16 Decreto n° 7.272, de 25/08/2010 que regulamenta a Lei nº 11.346, de 15/09/2006, institui a PNSAN e 
estabelece os parâmetros para a elaboração do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional.
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princípios, bem como a intersetorialidade das ações e a participação 
social, são atributos que diferenciam esse enfoque brasileiro dos usos 
correntes da ‘segurança alimentar’ por muitos governos, organismos 
internacionais e representações empresariais (ABRANDH, 2009) e 
assume um significado diferente do combate à fome e à miséria dos 
anos 80 e 90 (BURLANDy; MAGALHãES, 2004).

No entanto, é importante sublinhar que, em que pese o 
declínio significativo da prevalência da desnutrição, sobretudo na 
região nordeste do país, nas últimas três décadas, o problema da fome 
ainda permanece presente em determinados grupos sociais e regiões 
geográficas do país. As estatísticas nacionais mascaram as desigualdades 
internas onde crianças de grupos populacionais específicos, como os 
quilombolas e a população do semiárido, ainda apresentam prevalência 
de desnutrição superior à média brasileira (IPEA, 2010). Ao mesmo 
tempo, o país viveu o incremento do sobrepeso e da obesidade, em 
adolescentes e adultos, inclusive entre os mais pobres, especialmente 
na faixa etária acima de cinco anos de idade, em todos os grupos 
de renda e em todas as regiões brasileiras (IBGE, 2010a). Ambas as 
situações- desnutrição e obesidade -expressam manifestações da (in) 
segurança alimentar e nutricional da população. 

A PNSAN é bastante abrangente e busca dialogar com diversos 
setores e programas governamentais que possuem diretrizes e espaço 
de deliberação próprios, exigindo iniciativas inovadoras no plano 
institucional e na concepção de ações e programas públicos integrados, 
além de demandar negociação permanente entre os setores e instâncias 
envolvidos (MALUF, 2006). No âmbito da PNSAN, o Plano Nacional 
de SAN consiste no principal instrumento para sua viabilização 
e operacionalização, devendo ser orientado pelas prioridades do 
CONSEA (BRASIL, 2010). 

É por meio do SISAN que o poder público com a sociedade civil 
organizada, formulará e implementará a política de SAN, com vistas 
em assegurar o DHAA, orientada pelos princípios da universalidade, 
equidade, autonomia, respeito à dignidade, participação social e 
transparência (BRASIL, 2006a). Tornando-se imperativo a construção 
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de mecanismos e instrumentos legais que viabilizem a articulação e 
coordenação dos diversos programas e ações em curso, a partir de 
práticas participativas, pactos federativos e de uma concepção ampliada 
e intersetorial que permita a incorporação das múltiplas dimensões da 
SAN no SISAN (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
E COMBATE A FOME, 2010).

A intersetorialidade é um elemento-chave do SISAN, 
sendo necessária a superação da lógica setorial em direção a um 
equacionamento mais amplo das questões, envolvendo o trabalho 
coletivo de diferentes atores, em vários níveis. Considerando o papel 
de articulação do SISAN frente aos setores com distintas atuações, esse 
Sistema consiste em um vigoroso instrumento para o ordenamento 
jurídico e institucional das ações de SAN no país. (MINISTÉRIO DO 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, 2010). 

Nesse contexto, o CONSEA é um ator estratégico, que vem 
se afirmando como um lócus promissor para a mediação entre a 
sociedade civil e governo (BURLANDy, 2011) e como uma arena de 
construção e potencialização da intersetorialidade, constituindo-se 
em um espaço de interlocução propositivo entre os diferentes atores 
que compõem a PNSAN (BURLANDy, 2007; 2011). 

O desfecho da operacionalização das ações e programas 
previstos pela PNSAN, através do SISAN, ocorre no nível local, 
seja um município, bairro ou comunidade. E consiste de uma rede 
bastante capilarizada, formada por uma multiplicidade de atores e 
interesses, que demanda esforços e arranjos institucionais complexos. 
As pesquisas sobre as iniciativas do poder público no âmbito da SAN 
mostram o quão desafiador e inovador tem sido essa construção, 
tanto do ponto de vista do desenho operacional e da gestão, como do 
controle social, dentre outros aspectos político-institucionais. Essas 
questões serão discutidas a seguir, partindo de estudos sobre o PBF e 
o PNAE.

O PBF atualmente é o maior programa de transferência 
condicionada de renda do mundo e consiste em uma das 
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principais intervenções que compõe a PNSAN. O seu desenho 
é bastante inovador e complexo, onde os principais eixos são 
a descentralização, a intersetorialidade das ações e o controle 
social. A sua viabilidade operacional, pressupõe a coordenação 
das ações entre os três níveis de governo e de diversas instâncias 
governamentais e não governamentais. Os principais limites à 
implementação do PBF relacionam-se à restrição dos mecanismos 
de focalização da clientela, à indefinição de aspectos relativos ao 
controle social e ao modelo de gestão compartilhada (SENNA et 
al, 2007). Magalhães et al ( 2007) analisando a implementação 
do PBF  em dois municípios do Rio de Janeiro, apontaram que 
a sustentabilidade e efetividade do programa estão fortemente 
vinculadas ao perfil de investimentos na expansão e melhoria 
da qualidade dos serviços e da capacitação técnica, aos níveis de 
accountability, à dinâmica societária e à convergência das demais 
ações públicas de cunho social em cada localidade.

A questão das condicionalidades ocupa lugar central no debate 
em torno do PBF, suscitando polêmica, entre aqueles que rejeitam 
as contrapartidas sob alegação de que estas violariam o direito 
incondicional de cidadania (LAVINAS, 2004; SILVA, 2007), e os que 
defendem as condicionalidades, como os idealizadores do programa. 
Entre esses estão os que entendem ser necessário oferecer algo em 
troca do recebimento do benefício, como aqueles que enxergam tais 
exigências como estratégia para favorecer o acesso aos serviços sociais 
e romper o ciclo da pobreza, sem significar o mero reflexo de uma 
visão restritiva do direito social. (MONNERAT et al, 2007).

O enfrentamento da pobreza pelo PBF pressupõe o fortaleci-
mento da autonomia das famílias envolvidas. Para tanto é importante 
refletir até que ponto as condicionalidades previstas (acompanhamento 
do pré-natal, estímulo à imunização, controle de frequência no ensino 
fundamental e acompanhamento do desenvolvimento infantil), 
estão de fato contribuindo para isso (MAGALHãES et al, 2007). 
kerstenetzky (2009) e Cacciamali; Tatei; Batista (2010) assinalam que 
a efetividade das condicionalidades está atrelada à disponibilidade e 
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à qualidade dos serviços providos. Outros estudos indicam que essas 
condicionalidades, não são suficientes para assegurar a emancipação 
das famílias (IBASE, 2008b; zIMMERMANN, 2006). 

As condicionalidades constituem-se em uma dimensão 
privilegiada para fomentar e fortalecer a intersetorialidade. 
Entretanto, não têm produzido um sistema de informações ampliado 
que possibilite retratar a condição de vulnerabilidade das famílias 
brasileiras vinculadas ao PBF (GRISOTTI; GELINSkI, 2010), o que 
poderia facilitar a sinergia tanto com outros programas de SAN, como 
com outras políticas sociais. A necessidade de articulação do programa 
com as políticas sociais (saúde, educação, geração de emprego e 
renda, entre outras) tem sido um consenso entre muitos autores 
(MAGALHãES et al, 2007; SENNA et al, 2007; kERSTENETzky, 
2009; BICHIR, 2010).

No que se refere às políticas de saúde, considerando o amplo 
leque dos determinantes da SAN e os determinantes sociais da saúde, 
ressalta-se que a sinergia do PBF com as ações de saúde é fundamental 
para maximizar as repercussões do programa nos beneficiários. O 
PBF consiste em um dos empreendimentos que traduzem de maneira 
mais concreta a interlocução da SAN com a saúde no âmbito da 
Estratégia Saúde da Família (ESF). Desse modo, torna-se importante 
potencializar o cenário da ESF, promovendo processos educativos 
para o acompanhamento do programa em cada território, através do 
diálogo entre os profissionais de saúde e a comunidade (CARNEIRO 
et al, 2010).

Os programas de transferência condicionada de renda, 
como o PBF contribuem mais efetivamente para uma condição 
nutricional satisfatória, quando articulados com outros tipos de 
ações que interferem positivamente sobre a capacidade das famílias 
de utilização da renda recebida. O impacto nutricional, por sua vez, 
potencializa a capacidade familiar de utilização da renda. Esses efeitos, 
como evidencia Burlandy (2007) só acontecem em médio e longo 
prazo, dependendo da sustentabilidade, regularidade e tempo de 
implementação do programa, além do valor transferido, do tamanho 
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da família e da disponibilidade de bens e serviços em cada contexto, 
incluindo o acesso a programas de saúde e nutrição.

Pesquisa realizada pelo IBASE (2008a) com os beneficiários do 
PBF mostrou que a maioria dos recursos transferidos do Programa 
(87%) é gasto pelas famílias com alimentação, que passaram a ter 
maior estabilidade no acesso aos alimentos e maior quantidade e 
variedade de alimentos consumidos. O estudo ainda apontou que 
o incremento na renda nem sempre vem acompanhado de opções 
alimentares mais saudáveis. Saldiva et al (2010), estudando o consumo 
alimentar infantil em município do semi-árido nordestino, reafirmam 
esse aspecto, evidenciando que as famílias do PBF, ao incrementarem 
a renda mensal, passaram a consumir alimentos com baixo valor 
nutricional, como biscoitos doces, balas, doces e chocolates. Os autores 
sugerem a conjugação de ações de educação alimentar ao programa, 
para ampliar os seus efeitos positivos. 

Ressalta-se que a discussão do DHAA nos grupos sociais 
empobrecidos do contexto urbano é bastante desafiadora, na 
medida em que o acesso aos alimentos ocorre principalmente 
através de relações mercantis, influenciadas pela mídia, tendo o 
consumismo um papel de destaque, com a alimentação conjugando 
a tradição com novos padrões globalizados (CASEMIRO; VALLA; 
GUIMARãES, 2010). 

O acesso à alimentação saudável se traduz tanto na dificuldade 
em obter alimentos saudáveis, como também na ampliação do acesso 
a alimentos de baixo teor nutricional (ricos em gorduras saturadas, 
açúcares e sódio). A análise de pesquisas de orçamento familiar 
realizadas em 2002-03 e 2008-09 revela tendência crescente de 
substituição de alimentos básicos e tradicionais do cardápio brasileiro 
(como arroz, feijão, farinha de mandioca e hortaliças) por bebidas 
e alimentos industrializados (como refrigerantes, cerveja, pães, 
biscoitos, embutidos e refeições prontas), acarretando o aumento do 
sobrepeso e da obesidade, bem como de doenças relacionadas à má 
alimentação, principalmente nos grupos populacionais mais pobres 
(IBGE, 2010b). 
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Do ponto de vista do entendimento dos direitos e do exercício da 
cidadania ativa o PBF é apontado por muitos autores como um programa 
de caráter assistencialista e não emancipatório (zIMMERMANN, 
2006; MENDES; BARBOSA; RODRIGUES, 2009), sendo insuficiente 
para garantir à população o DHAA e reduzir a pobreza (BURLANDy; 
MAGALHãES, 2008; IBASE, 2008b). Os altos índices de insegurança 
alimentar que ainda atingem a população beneficiária do PBF (83,1% 
das famílias sofrem com algum tipo de IA) indicam a complexidade 
do problema da fome no Brasil (BURLANDy; MAGALHãES, 2008; 
IBASE, 2008b), necessitando a ampliação e a qualificação de outras 
políticas públicas (kERSTENETzky, 2009), sobretudo de proteção 
social que, integradas ao programa, possibilitem a garantia da SAN e 
a promoção do capital humano no país (BURLANDy; MAGALHãES, 
2008; IBASE, 2008b).

Ademais, para o programa viabilizar repercussões favoráveis 
no cenário da desigualdade social brasileira, deve ocorrer o 
acompanhamento sistemático das famílias beneficiárias, articulado às 
“portas de saída”, possibilitando alternativas de capacitação e geração 
de emprego e renda, na tentativa de reduzir a pobreza à longo prazo 
(MONTEIRO; FERREIRA; TEIXEIRA, 2009; CACCIAMALI; TATEI; 
BATISTA, 2010). 

Nesse sentido, faz-se necessário, como diz Rocha (2008; p.91), 
“entender as transferências monetárias como apenas um elemento de 
um sistema mais amplo de medidas articuladas antipobreza”. Impõe-
se a necessidade da consolidação legal do programa sob a perspectiva 
do direito, do ajuste dos valores dos benefícios (em relação aos 
demais benefícios da seguridade social), para que possa assegurar a 
renda básica e repercutir sobre a pobreza, além do aperfeiçoamento 
sistemático dos mecanismos para identificação das famílias mais 
vulneráveis, buscando garantir a universalidade do Programa nos 
segmentos de mais baixa renda (zIMMERMANN, 2006).

Outra intervenção pública importante no campo da SAN é o 
PNAE. Considerado o programa mais antigo e o maior na esfera da 
suplementação alimentar no Brasil, beneficia milhões de estudantes 
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em praticamente todos os municípios do país (BELIk; CHAIM, 
2009). É inegável a relevância do PNAE, como via de acesso alimentar 
para os grupos sociais vulneráveis, onde as fragilidades do programa 
observadas em alguns municípios, como a irregularidade na oferta, 
a suspenção da oferta nos recessos letivos e a baixa qualidade das 
refeições, atingem especialmente esses segmentos populacionais 
(BURLANDy; MAGALHãES, 2008). Pesquisa realizada pelo IBASE 
(2008a) com os beneficiários do PBF apontou a alimentação escolar 
como a segunda forma mais importante de acesso à alimentação nesse 
grupo e evidenciou a importância da alimentação na escola para o 
orçamento doméstico desse grupo social. 

Esse programa foi reformulado em 2009, ampliando sua 
cobertura para a totalidade da rede pública de educação básica 
(incluindo o ensino médio) e educação de jovens e adultos (EJA), 
configurando-se como um dos maiores programas de atendimento 
universal na área de educação no cenário mundial (BELIk; CHAIM, 
2009; CONSEA, 2010).

Essa reformulação imprimiu novo enfoque ao PNAE, 
estabelecendo a alimentação escolar como um direito e instituindo o 
investimento de pelo menos 30% dos recursos destinados ao PNAE 
à compra de produtos da agricultura familiar, com a dispensa de 
licitação, priorizando os alimentos orgânicos e/ou agroecológicos, 
no sentido de facilitar a oferta de uma alimentação mais saudável 
e adequada aos hábitos alimentares locais. Também estabeleceu o 
incremento dos repasses financeiros para os indígenas e quilombolas 
(CONSEA, 2010).

A aquisição de alimentos da agricultura familiar para a 
alimentação escolar pode favorecer o diálogo entre os atores, 
provocando uma reconexão da cadeia alimentar, em que produtores 
e consumidores por meio da proximidade estabelecem relações de 
exigências, negociações, trocas e suportes, construindo e consolidando 
relações pautadas em uma moral que transcende o âmbito econômico 
(TRICHES; SCHNNEIDER, 2010) o que vai resultar, segundo Triches; 
Schenneider (2010; p.944) em
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uma modificação no nível do consumo de alimentos 
mais saudáveis e adequados no que diz respeito à 
aceitação dos alunos, uma revitalização com novas 
perspectivas de mercado para a agricultura familiar, 
e um fomento  às práticas de produção consideradas 
menos nocivas ao ambiente. Vislumbram-se, com 
isto, sementes de um modelo de desenvolvimento 
que promove não só crescimento econômico como 
também justiça social, conservação ambiental e 
saúde pública.

Embora na última década as políticas de SAN tenham 
apoiado a inserção da agricultura familiar no mercado institucional 
e a diminuição das cadeias de abastecimento, essas proposições são 
dificultadas pela existência de regulamentações contraditórias, como 
a dos processos licitatórios de compras públicas e as exigências legais 
e sanitárias para a formalização dos pequenos agricultores (TRICHES; 
SCHNNEIDER, 2010) Essa questão é problematizada por Triches; 
Schenneider (2010; p.942) que explicitam

(..) a necessidade da desburocratização dos mecanismos 
de acesso a esse mercado, diminuindo os custos de 
transação envolvidos. Mesmo que uma nova forma de 
aquisição pública tenha sido criada especificamente 
para o agricultor familiar, ela não terá êxito se continuar 
complexa em sua execução.(..) um dos desafios que se 
impõem, principalmente depois da obrigatoriedade 
legal da aquisição de alimentos da agricultura familiar, 
é a regulação da qualidade dos alimentos. O que afinal 
se considera um produto de qualidade e quais devem 
ser as exigências sanitárias relativas à produção de baixa 
escala? Sem essa revisão normativa, muitos produtos 
processados da agricultura familiar não poderão ser 
adquiridos por esse mercado institucional.
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Estudo sobre a gestão municipal do PNAE em 670 cidades 
brasileiras indicou que um fator determinante e de discriminação 
positiva para a gestão do programa, consistiu na participação social, 
através do Conselho de Alimentação Escolar (CAE) ou da inclusão 
de produtores locais no processo de aquisição de alimentos ( BELIk; 
CHAIM, 2009).No entanto, estudos mostram que ainda existem 
limitações à consolidação do papel efetivo do CAE  como instância 
para o controle social frente à implementação e avaliação do PNAE  
(PIPITONE et al, 2003; SANTOS et al, 2007).

Apesar do cenário escolar ter um potencial vigoroso para 
promover a saúde, a SAN e as  práticas alimentares saudáveis (COSTA; 
RIBEIRO; RIBEIRO, 2001; BIzzO; LEDER, 2005), as experiências na 
área ainda revelam fragilidades  sobretudo no que se refere à inserção de 
atividades no currículo ( BIzzO; LEDER, 2005; SILVA; TELAROLLI 
JúNIOR; MONTEIRO, 2010), regularidade na oferta da alimentação 
(SANTOS, 2007), qualificação das merendeiras  (CARVALHO et al, 
2008) e professores (SILVA; TELAROLLI JÙNIOR; MONTEIRO, 
2010) . Além disso, é importante aprofundar a reflexão e o impacto 
das ações e iniciativas em torno da alimentação escolar na difusão de 
hábitos alimentares mais saudáveis (CARVALHO et al, 2008).

As questões relacionadas à adesão e à aceitação da alimentação 
escolar pelos estudantes também devem compor o conjunto das 
preocupações dos gestores públicos e dos CAEs. Considerando 
que mesmo a alimentação escolar assumindo um importante papel 
perante às dificuldades financeiras das famílias ou à fome das crianças 
durante a permanência na escola, o sabor das preparações, além 
da adequação dos cardápios aos hábitos alimentares dos escolares, 
parecem repercutir fortemente na assiduidade dos mesmos ao 
Programa (MUNIz; CARVALHO, 2007).

Dentre os desafios do PNAE, estão a consolidação e disseminação 
do sistema de monitoramento e de avaliação, a substituição da ótica 
assistencialista já incorporada nos sujeitos de direitos, profissionais e 
população em geral pela ótica dos direitos humanos, o atendimento 
das necessidades de grupos específicos como os portadores de doença 



271|  Direito e Saúde: Cidadania e Ética na Construção de Sujeitos Sanitários

celíaca, diabetes, hipertensão, dentre outras; assim como a ampliação e 
qualificação de ações de educação alimentar e nutricional, com vistas a 
potencializar o espaço do Programa para a promoção da alimentação 
saudável e para a formação de sujeitos de direitos (CONSEA, 2010). 

O PNAE representa um espaço privilegiado para induzir e 
fortalecer a intersetorialidade preconizada pelo SISAN, considerando 
que pode integrar as áreas da educação, saúde, esporte, desenvolvimento 
social, abastecimento, cultura e agricultura; e articular os debates, que até 
então têm sido fragmentados, sobre os problemas associados à produção 
e ao desenvolvimento rural, além daqueles vinculados ao consumo 
e à saúde pública, ampliando a agenda de estudos e investigações 
(TRICHES; SCHENNEIDER, 2010). O Programa Saúde na Escola 
(PSE)17 (BRASIL, 2008), além da Portaria 1.010 dos Ministérios da 
Saúde e da Educação18 (BRASIL, 2006b), são dispositivos importantes 
para favorecer a articulação do setor saúde com a comunidade escolar, 
sobretudo através da atenção básica em saúde. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A experiência brasileira no campo da SAN e do DHAA tem 

sido alvo de atenção no âmbito internacional (CONSEA, 2009b). Os 
avanços ocorridos no país nos últimos anos no campo das políticas 
públicas de SAN, no que se refere aos  marcos legais e institucionais 
os quais incorporam a participação da sociedade civil organizada e 
contemplam as múltiplas dimensões do enfoque da SAN, são inegáveis. 

No entanto, a organização política, social, econômica e cultural 
dos municípios e estados, configuram os contextos de implementação 
da PNSAN, que geram experiências com contornos particulares 
e avanços diferenciados, nas quais as ações locais não traduzem de 

17 Criado em 2008 para contribuir à formação integral dos estudantes da rede pública de educação 
básica por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde.

18 De 08/05/2006, institui as diretrizes para a promoção da alimentação saudável nas escolas de 
educação infantil, fundamental e nível médio das redes públicas e privadas, em âmbito nacional.
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maneira homogênea, as conquistas do campo da SAN no país, havendo 
ainda profundas disparidades nessa área.

Nesse sentido, apesar dos avanços vivenciados, ainda 
permanecem muitos desafios, sobretudo relacionados à implementação 
do SISAN e da PNSAN, aos mecanismos de exigibilidade do DHAA, à 
ampliação da cobertura dos programas públicos, à garantia de recursos 
orçamentários, dentre outros (ABRANDH; CERESAN; CONSEA; 
FAO-RLC/ ALCSH, 2009; CONSEA, 2009b). 

Evidencia-se que, programas como o PBF e o PNAE, embora 
expressando na sua concepção e desenho operacional, avanços 
significativos do ponto de vista do DHAA, ainda apresentam 
fragilidades relacionadas à implementação das suas ações, ao 
estabelecimento de mecanismos efetivos de controle social, além das 
limitações ligadas à provisão e qualidade dos serviços prestados aos 
seus beneficiários. 

No que se refere ao PBF, foi consenso na literatura pesquisada 
que a efetividade no combate à pobreza e na promoção do DHAA, 
não se dá apenas por meio de programas de transferência de renda 
e/ou ações isoladas. Iniciativas sociais integradas, com articulação 
de medidas emergenciais às estruturais são fundamentais para a 
promoção da inclusão social das famílias beneficiárias do PBF. 
Nesse sentido, a necessidade de expansão e qualificação dos serviços 
públicos teve destaque na maioria dos estudos sobre o programa. 
Outros aspectos referidos por grande parte dos estudos, diz respeito à 
importância dos mecanismos de acompanhamento dos beneficiários 
e do controle social para o sucesso do programa. Por outro lado, a 
questão das condicionalidades tem suscitado um intenso debate, com 
argumentos favoráveis, no sentido de que essas contrapartidas podem 
ampliar o acesso aos serviços públicos pelos segmentos mais pobres 
e há aqueles quem entendem que essas exigências são incompatíveis 
com os princípios dos direitos de cidadania.

Quanto ao PNAE, os estudos mostraram a potencialidade 
desse programa para promover a SAN. As inovações trazidas na 
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recente legislação do Programa, sobretudo o enfoque no DHAA 
e a valorização dos produtos oriundos da agricultura familiar são 
pontos favoráveis e bastante destacados na literatura. Evidenciou-
se também a importância da participação social para promover 
repercussões positivas na gestão e implementação do programa. A 
extensa cobertura e o amplo leque de dimensões que o Programa pode 
envolver a partir de suas ações, por um lado, o credencia como uma 
vigorosa intervenção pública, por outro o torna bastante exposto às 
limitações que ainda persistem, quanto a qualidade, regularidade e 
oferta das refeições, dentre outros.

Nessa perspectiva, faz-se necessário a avaliação e reorientação 
sistemáticas das políticas públicas. Incorporar de maneira 
efetiva, os princípios dos direitos humanos em todo o ciclo de um 
programa público, desde a sua formulação à sua implementação e 
monitoramento é fundamental à necessária mudança de paradigma 
da operacionalização das políticas públicas sociais e de SAN. Aliado 
a isso, é necessário o fortalecimento das instâncias e instrumentos de 
exigibilidade já existentes. (ABRANDH, 2009; CONSEA, 2009 a). 

Nessa trajetória, os processos de formação são essenciais para 
o questionamento e a reconstrução de valores. O enfoque da SAN 
propicia esse debate no âmbito nacional e internacional, no campo 
da economia, das relações políticas e sociais, da saúde, da cultura, dos 
direitos, do meio ambiente, dentre outros (BURLANDy, 2006).  

Inserem-se nesse contexto os CONSEAs (nacional, estaduais 
e municipais), que podem induzir processos de formação dos 
atores envolvidos com a SAN, propor instrumentos de exigibilidade 
administrativa no âmbito dos programas públicos de SAN, 
contribuindo com os parâmetros de funcionamento do SISAN e as 
diretrizes e princípios da PNSAN (CONSEA, 2009 a).

No âmbito da PNSAN, entende-se que o Plano Nacional de SAN, 
consiste em um importante canal à vocalização das necessidades dos 
movimentos sociais às intervenções públicas voltadas à promoção da SAN 
e do DHAA. Contudo, a formulação do Plano e a sua operacionalização, 
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anuncia novas indagações e imprime outras necessidades e desafios do 
ponto de vista da promoção da SAN e do DHAA, exigindo uma produção 
de conhecimento articulada com essas questões.

A academia, através da reorientação da formação e da 
produção do conhecimento, pode oferecer contribuições relevantes 
à qualificação da PNSAN. Nessa perspectiva, as investigações devem 
valorizar os processos políticos, sociais e culturais relacionados ao 
campo da SAN. A dimensão da intersetorialidade, que historicamente 
tem se constituído em um “gargalo” para a implementação das políticas 
sociais brasileiras e que tem sido realçada no âmbito do SISAN, deve 
ser fortalecida na esfera da pesquisa, buscando-se avaliar como tem 
sido a contribuição dos diversos setores à sua construção e quais os 
obstáculos e potencialidades para a convergência efetiva das ações. 
Tendo em vista a importância do controle social para a construção do 
SISAN, esse seria outro recorte que merece ser focado nas pesquisas. 
Diante da inserção e proatividade demonstradas pelo CONSEA 
nacional no processo de formulação e implementação da PNSAN, 
cabe também a indagação sobre como está ocorrendo a estruturação 
e funcionamento dos CONSEAs estaduais e municipais e quais são 
as fragilidades, embates, tensões e potencialidades que tem pautado 
essas instâncias nesse processo. 

O cenário político, social e econômico atual do país pode 
contribuir para se continuar impulsionando as transformações 
necessárias à consolidação desse processo ora em curso, tendo como 
horizonte a conquista da SAN e do DHAA da população brasileira.
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INTRODUÇÃO:
No presente capítulo abordamos a atenção à saúde no 

sistema prisional brasileiro, a partir do princípio da integralidade 
em saúde, um dos eixos doutrinários do Sistema único de Saúde 
(SUS). A doutrina trazida pelo SUS é conferida e legitimada em 
diplomas legais, desde a Constituição Federal de 1988, passando 
pelas leis e normas que nos últimos vinte anos vêm consolidando 
o SUS como a política de saúde para o Estado brasileiro, inclusive 
para os cidadãos apenados e confinados no sistema prisional. 
As experiências nas instituições prisionais brasileiras, em geral, 
revelam riscos para a saúde de apenados, evidenciando contradições 
com o que nos prescreve a doutrina do sistema de saúde brasileiro, 
entre os quais se inscreve o direito à saúde. Com a publicação da 
Portaria Interministerial nº 1.777/2003, que criou o Plano Nacional 
de Saúde no Sistema Penitenciário, prevendo garantir a inclusão 
da população apenada no SUS, contemplando a integralidade, o 
pleno direito à saúde, garantido constitucionalmente, passaram a 
ser um desafio das políticas públicas brasileiras de saúde e justiça 
no cenário prisional nacional.
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ATRÁS DAS GRADES: DESVENDANDO O CENÁRIO PENAL BRASILEIRO
O aumento das atividades ilícitas, da violência e suas vivências 

de criminalidade nos últimos anos é um fenômeno observado no 
contexto nacional que tem levado a um desdobramento preocupante, 
a ampliação de populações apenadas. Segundo o Ministério da Justiça 
(2009) o Brasil no ano de 2005 possuía um total de 361.402 pessoas 
em regime de detenção e em 2009 esse universo apresentou uma 
população de 473.626 indivíduos, um aumento percentual de 23,7%, 
o equivalente a 112.224 novas pessoas no sistema prisional. Quanto 
à distribuição por sexo, em 2005 havia 341.138 homens confinados 
enquanto 20.264 eram mulheres. Já em 2009 esse número passou a 
442.225 para a população masculina e 31.401 para a feminina, um 
acréscimo de 22,8% para homens em cárcere penitenciário e 35,4% 
para mulheres.

Estes indivíduos estão inseridos num cenário em geral 
caracterizado por superlotações, condições precárias de higiene, 
celas mal ventiladas, ausência de privacidade, escassez ou déficit de 
acesso a ações e serviços de saúde bem como de atividades laborais, 
entre outros. Assim, percebemos diferentes faces de violência 
institucional, de gênero e simbólicas que compõem o ambiente das 
penitenciárias brasileiras. 

O somatório desses fatores contribui em parte para o 
agravamento da condição de saúde dessa população que, na maioria 
das vezes, são oriundas de comunidades desfavorecidas e já apresentam 
um estado de saúde precário antes mesmo do encarceramento.

Levando em consideração o atual conceito ampliado de 
saúde e a perspectiva da cidadania e justiça social entendemos que 
as experiências em instituições prisionais em geral põem em risco a 
dignidade dos apenados. Assim, pensar essa população no seu contexto 
e na sua complexidade aparece como elemento essencial na busca da 
garantia e promoção dos direitos de cidadania amplamente afirmados 
nas bases documentais nacionais e internacionais. Nesse sentido, é 
pertinente ampliar o debate sobre a qualidade da assistência pública 
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à saúde a esses indivíduos norteados pelos princípios doutrinários do 
Sistema único de Saúde de universalidade, equidade e integralidade.

O estreitamento do diálogo entre as ciências da saúde, sobretudo 
a saúde coletiva, e a Ciência Jurídica intensificaram-se na primeira 
década do século XXI mediante intervenções do Poder Judiciário nos 
processos de organização e planejamento das ações de saúde. Essa 
afirmação é valida no que se refere à assistência aos indivíduos em 
cárcere penal (VENTURA, 2010). 

No cenário nacional, as possibilidades de avanços de ações 
e estratégias de atenção à saúde voltadas a grupos apenados se deu 
sobretudo a partir da publicação da Portaria Interministerial nº 1777, 
de 09 de setembro de 2003, que instituiu a criação do Plano Nacional 
de Saúde no Sistema Penitenciário (PNSSP). Esse plano prevê em suas 
bases teóricas a efetiva inclusão da população apenada no Sistema 
único de Saúde. 

O acesso dessa população a ações e serviços de saúde possui sua 
garantia definido pela Constituição Federal de 1988, pela Lei n.º 8.080 
de 1990, que regulamenta o Sistema único de Saúde, pela Lei n.º 8.142 
de 1990 que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do 
Sistema único de Saúde e pela Lei de Execução Penal n.º 7.210, de 1984. 
Além das bases documentais anteriores em 2010 foi lançado pela Área 
Técnica de Saúde no Sistema Penitenciário (SISPE), do Ministério da 
Saúde (MS), a Legislação da Saúde no Sistema Penitenciário cujo objetivo 
é a gestão do PNSSP em parceria com o Departamento Penitenciário 
Nacional (DEPEN), do Ministério da Justiça. 

No presente texto questionamos se a atenção à saúde no 
sistema prisional brasileiro contempla o princípio da integralidade, a 
partir das principais bases documentais e legais vigentes no país que 
tratam do tema. Partimos da hipótese de que as questões do direito à 
saúde no cenário prisional, no que concerne aos seus marcos legais, 
não atendem ao princípio fundamental da integralidade. 

A relevância do tema e a relativa escassez de estudos justificam 
pesquisas e a consequente produção de conhecimentos nesse campo, 
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de modo a ampliar o debate sobre as bases documentais legais 
contemporâneas que respaldam a saúde no sistema prisional brasileiro, 
além de criar novas formas de enfrentamento dos problemas.

Tendo como objetivo principal analisar, sob a perspectiva da 
integralidade, periódicos e marcos legais que regem a saúde no sistema 
prisional brasileiro, tais como a Legislação de Saúde no Sistema 
Penitenciário, o Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário e 
a Lei de Execuções Penais, a metodologia utilizada para o estudo teve 
base bibliográfica. O roteiro da pesquisa foi baseado em duas vertentes. 
A primeira parte baseou-se na busca de artigos indexados nas bases 
Scielo, BVS e PubMed cujo tema da saúde de apenados no Brasil 
estivesse de alguma forma relacionado ao campo do conhecimento 
“Direito e Saúde”, especialmente com o foco analítico no SUS. A 
segunda vertente concentrou-se nos diplomas legais que tratam da 
saúde do apenado particularmente no âmbito do Ministério da Saúde 
e da Justiça. Em ambas, a análise dos artigos e documentos foi efetuada 
pelos autores buscando correlacionar o conteúdo com a questão da 
integralidade, de forma implícita ou explícita, como parâmetro de 
atenção à saúde do apenado.

A discussão do texto se inicia com a apresentação do Sistema 
único de Saúde e suas bases doutrinárias que respaldam a garantia 
do direito à saúde em todo território nacional sob responsabilização 
do Estado a qualquer indivíduo com destaque para integralidade. 
A seguir, são apresentados os dados resultantes da pesquisa nas 
bases bibliográficas e nas fontes documentais anteriormente 
citadas e ao final, se buscou entrelaçar o debate entre o direito à 
saúde de apenados na perspectiva da integralidade, a partir das 
considerações desenvolvidas.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E INTEGRALIDADE
De acordo com Machado et al (2007) a integralidade no 

cuidado de pessoas, grupos e coletividade deve entender-se tendo 
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o usuário como sujeito histórico, social e político, articulado ao seu 
contexto familiar, ao meio ambiente e a sociedade na qual se insere.  
Para Mattos (2004) o que caracteriza a integralidade é a apreensão 
ampliada das necessidades, bem como a habilidade de reconhecer a 
adequação da oferta ao contexto específico da situação no qual se dá 
o encontro do sujeito com a equipe de saúde. Nesse sentido, defender 
a integralidade nas práticas é defender que a oferta de ações de saúde 
deva estar sintonizada com o contexto específico de cada encontro. 

Conforme determina a Lei Orgânica de Saúde 8.080/90, 
que institui o SUS, integralidade é a integração de atos preventivos, 
curativos, individuais e coletivos. Segundo Machado (2004), a 
integralidade é um termo plural, ético e democrático com diferentes 
sentidos e usos. Para Mattos (2004), as políticas de saúde devem 
defender em sua constituição o acesso universal e igualitário quer 
sejam ações preventivas, quer assistenciais, considerando que um 
dos sentidos da integralidade reflete-se na articulação entre ações 
preventivas e assistenciais, buscando um atendimento integral com 
ênfase na prevenção sem descuidar da assistência.

Nesta perspectiva, Fontoura e Mayer (2006) afirmam que 
as políticas de saúde constituídas em cima dos parâmetros da 
integralidade, permitem aos portadores de uma doença o acesso às 
ações de assistência que necessitam e os não portadores da mesma, 
se beneficiam das ações preventivas. Desta maneira, o princípio 
da integralidade só é viável apreendendo as necessidades das 
ações levando em conta a contextualização. Para estas autoras, na 
perspectiva da integralidade não podemos reduzir o sujeito à doença 
que lhe provoca sofrimento, e sim buscar uma atenção voltada à 
ideia de totalidade do sujeito.

ATENÇÃO À SAÚDE DE APENADOS NO BRASIL: UM PASSEIO PELA LITERATURA
As experiências nas instituições prisionais brasileiras, em geral, 

revelam riscos para a saúde dos apenados, evidenciando contradições 
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com o que nos prescreve a doutrina do sistema de saúde brasileiro, 
entre os quais se inscreve o direito à saúde. A doutrina trazida pelo 
SUS é conferida e legitimada em diplomas legais, desde a Constituição 
Federal de 1988, passando pelas leis e normas que nos últimos vinte 
anos vêm consolidando o SUS como a política de saúde para o Estado 
brasileiro, inclusive para os cidadãos confinados no sistema prisional.

Assim, buscar conhecer as determinantes reais do processo 
saúde-doença nas populações apenadas é relativamente recente nas 
pesquisas. De forma geral, as pesquisas que abordam a saúde dessas 
pessoas no Brasil destacam o cuidado às doenças sexualmente 
transmissíveis como pelo Vírus da Imunodeficiência Adquirida - 
HIV e Hepatite C, sobretudo para contaminação por HIV, também 
tem destaque considerável as pesquisas que retratam a Tuberculose 
e ainda outras menos freqüentes se voltam a busca pela investigação 
de desordens mentais. Na maioria das vezes as justificativas para a 
escolha dessas temáticas levam em consideração as especificidades do 
confinamento e a fragilidade das intervenções de prevenção e promoção 
da saúde a essas populações (PONDÉ et al., 2011; SÁNCHEz et al., 
2010; VIEIRA et al., 2010; STEPHAN, et al. 2010; COELHO et al., 
2009; LEMOS et al., 2009; FIALHO et al. 2008; SÁNCHEz et al., 2007; 
STRAzzA et a.l, 2007; COELHO et al., 2007; SÁNCHEz et al., 2006; 
COSTIVELLI e DALGARRONDO, 2006; VITTI JUNIOR, 2005; 
MIRANDA, 2004; PERES et al., 2002). Outros estudos apontam, com 
maior ênfase, os efeitos negativos do ambiente carcerário, as diversas 
manifestações de violência, adolescentes infratores, além do uso de 
drogas e seus impactos (CARVALHO, 2005; MIRANDA et al., 2004).

Um tema transversal às discussões nos estudos refere-se às 
deficiências da assistência de saúde no sistema penitenciário brasileiro, 
escassez de atividades profissionalizantes e superlotação, o que poderia 
estar favorecendo a manifestação de doenças e principalmente a 
não prevenção destas. Também se destaca a forte reivindicação pela 
garantia plena do direito à saúde de acordo principalmente com 
a Constituição Federal e Lei de Execuções Penais visto que a saúde 
enquanto direito de todos (e dever do Estado) não passa apenas pelo 
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marco legal, mas principalmente pelo controle social no sentido de 
garantir o cumprimento das leis.

Percebe-se, neste âmbito, a necessidade de se estabelecer um 
diálogo amplo com os diferentes atores e cenários envolvidos nesse 
processo. Representações de apenados, familiares, comunidades, 
profissionais de saúde e da área jurídica, gestores e estudiosos 
devem juntos contribuir com propostas de estratégias efetivas na 
busca pelo direito a saúde a partir da doutrina do nosso sistema de 
saúde universal. 

Sabe-se que a Constituição assegura a diferentes sujeitos 
sociais a garantia do exercício da cidadania, ao declarar o direito à 
saúde e considerar a saúde como resultante de condições adequadas 
de moradia, alimentação, educação, renda, meio ambiente, lazer, 
trabalho, acesso aos serviços de saúde, dentre outros. Muitas vezes 
a marginalização inerente aos direitos mínimos, reproduz na maior 
parte da população carente de serviços, uma relação com o Estado de 
gratidão e não de exercício da cidadania (MOURA, 1996). 

Se pensarmos o ambiente prisional, onde o individuo já 
possui uma dívida moral com a sociedade, essa desassistência, ainda, 
se torna mais agravante, na medida em que muitos acreditam que 
estão condenados além dos anos de reclusão penal a padecerem 
“silenciosamente” nas celas sem nenhuma expressão de qualquer 
pensamento de controle social.

Antes mesmo da Constituição, desde o ano de 1984 está 
previsto através da Lei de Execução Penal (LEP) – Lei nº 7.210, de 
11 de julho de 1984 – o atendimento em saúde a pessoas reclusas 
em unidades prisionais. Segundo a LEP, a execução penal tem por 
finalidade proporcionar condições para a harmônica integração 
social da pessoa sentenciada e da internada, apontando como base do 
cumprimento das penas privativas de liberdade e restritivas de direitos 
um programa individualizador da pena. A assistência em saúde, bem 
como a material, jurídica, educacional, social e religiosa, figuram 
como elementos que contribuem para o retorno à convivência em 
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sociedade. Destaca-se no artigo 14 da seção III da LEP, a caracterização 
da “assistência à saúde do(a) preso(a) e do(a) internado(a) de caráter 
preventivo e curativo, compreenderá atendimento médico, farmacêutico 
e odontológico”. E ainda acrescenta que “quando o estabelecimento penal 
não estiver aparelhado para prover a assistência médica necessária, 
esta será prestada em outro local, mediante autorização da direção do 
estabelecimento” (BRASIL, 1984).

Contudo, apenas com a Portaria Interministerial nº 1.777, 
de 9 setembro de 2003, que instituiu o Plano Nacional de Saúde 
no Sistema Penitenciário, houve o despertar para necessidade de 
organização de ações e serviços de saúde no sistema penitenciário 
com base nos princípios e diretrizes do SUS. Apesar do referido 
plano ter se destinado a prover a atenção integral à saúde da 
população prisional confinada em unidades penais, bem como nas 
psiquiátricas, não consegue consolidar sua efetivação na prática. 
Há fragilidades no Plano que põem em risco sua implantação, a 
exemplo da proposta das ações e serviços de atenção básica em 
saúde tenham sua organização nas próprias unidades prisionais, 
abrindo margem para o descumprimento de grande parte de suas 
orientações pela falta de equipes de fiscalização e na maioria das 
vezes desinteresse político local. Segundo o Plano, ações primárias 
de saúde devem ser realizadas por equipes interdisciplinares 
e o acesso aos demais níveis de atenção em saúde está sob 
responsabilidade da gestão estadual em consonância com os planos 
diretores de regionalização e aprovação da Comissão Intergestores 
Bipartite e do Conselho Estadual de Saúde. 

A fim de avançar politicamente ampliando ações intersetoriais 
e melhor nortear gestores estaduais e municipais, responsáveis pela 
elaboração e implementação dos Planos Operativos de Saúde no 
Sistema Penitenciário, foi lançado em 2010 pelo Ministério da Saúde 
a Legislação da Saúde no Sistema Penitenciário. Esse documento 
se apresenta de forma instrutiva objetivando a princípio fazer 
valer as bases estruturantes da saúde no sistema penitenciário de 
universalidade, equidade e intersetorialidade.
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Nota-se, portanto, que houve um avanço na formação de políticas 
de assistência em saúde voltada a populações prisionais; no entanto, o 
cotidiano mostra que existem dificuldades na execução das ações e ao acesso 
de insumos e serviços de saúde ainda no nível primário, sem ressaltar os 
níveis secundário e terciário onde a escassez de oferta ainda é maior, ferindo 
assim a garantia da assistência integral à saúde dessas pessoas. 

O DESAFIO DA GARANTIA DA INTEGRALIDADE NO SISTEMA PRISIONAL
Segundo Gadamer (1996, p.90) apud Costa (2004), a palavra 

integridade em grego, hole ousia, aponta para o sentido ser saudável. 
Assim, a doença e a consciência sobre ela advêm do desequilíbrio do 
estado de sanidade, manifesto na corporeidade humana. A integridade 
do corpo não pode, entretanto, dissociar-se das outras integridades 
que conformam o estado de sanidade. 

Em sua gênese, o discurso inicial sobre a integralidade em 
saúde remonta aos anos 1960, época em que surgiram grandes 
questionamentos e críticas sobre as atitudes fragmentadas no ensino 
médico adotadas pelas escolas médicas nos Estados Unidos. 

O SUS apresenta a integralidade como uma forma de atenção 
a saúde que leva em consideração as necessidades específicas de 
indivíduos ou grupos, ainda que em minoria com relação ao total da 
população, independente do nível de complexidade tecnologia que ela 
exija para sua resolutividade. Nesse sentido, o acesso a atendimento 
médico e de outros profissionais da área de saúde, exames, internações, 
terapia medicamentosa, entre outros. 

Na concepção de Ventura (2010), a integralidade para os 
tribunais está mais associada à noção de consumo, tendo em vista o 
deferimento e demandas sem ressalvas sobre a existência de política 
pública para tratar as doenças. Nessa concepção, o direito à saúde se 
resume à oferta de medicamentos, reduzindo-se às ações curativas 
e paliativas, sem considerar o caráter fundamental de promoção e 
prevenção de doenças e agravos. 
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Destaca-se ainda, que diante desse reducionismo do direto 
à saúde como o acesso a medicamentos afeta-se de forma drástica 
a concepção construída pelos sanitaristas do conceito ampliado de 
saúde, tendo sua expressão atingido o nível constitucional, conforme 
o art. 196: A saúde é 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.

Diante das reflexões anteriores pensamos: como garantir a 
integralidade nos diversos espaços que compõe a nossa sociedade? E 
em cenários fragmentados espacialmente e ideologicamente como o 
ambiente prisional? Torna-se desafiador pensar a integralidade nesse 
ambiente visto que nos espaços onde não há a restrição do confinamento 
ainda estamos longe da aproximação com a garantia desse direito. 

Potencializar os diferentes indivíduos envolvidos nesse processo 
aparece como um caminho em busca desse direito. Enfatizar as ações 
de controle social por parte dos apenados e seus familiares talvez seja 
os passos iniciais mais eficazes nesse caminhar. Destaca-se também 
a importância do planejamento das ações dos Planos Operativos de 
Saúde no Sistema Penitenciário Plano deve levar em consideração a 
demanda e as necessidades específicas de forma individual ou coletiva 
de acordo com suas características.

Para Camargo (2003, p.400) apud Costa (2004), a proposta 
é que a integralidade não deva ser transformada em um conceito, 
mas um ideal regulador, um devir. Algo como ideal de objetividade 
para investigação científica, impossível de ser plenamente atingido, 
mas do qual, constantemente, buscamos nos aproximar. Vê-se, 
portanto, que, num paradoxo, a integralidade é ao mesmo tempo 
inalcançável e indispensável.

A dificuldade de estabelecer a coerência entre o direito vigente 
e o direito vivido é uma dicotomia intrigante na medida em que o 
direito vigente reconhece o direito à saúde de forma universal, integral 
e gratuita, como uma lei justa. E o direito vivido, aponta violações 
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diárias decorrentes das profundas desigualdades sociais e pessoais, 
combinadas com os déficits dos sistemas públicos de saúde, que reflete 
muitas vezes a a incapacidade do Estado ou o não desejo político de 
atender às necessidades dos cidadãos (Ventura, 2010).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A doutrina trazida pelo SUS é conferida e legitimada em 

diplomas legais, desde a Constituição Federal de 1988, passando pelas 
leis e normas que nos últimos vinte anos vêm consolidando o SUS 
como a política de saúde para o Estado brasileiro, inclusive para os 
cidadãos apenados e confinados no sistema prisional. 

Conclui-se a partir do estudo que a efetividade da 
assistência integral a saúde de apenados requer discussões políticas 
intersetoriais, sobretudo entre a Saúde e Justiça, mais amplas a fim 
de preservar o direito constitucional à saúde e a dignidade ao ser 
humano. O principal desafio é (re) formular estratégias políticas que 
aperfeiçoem as bases documentais e efetive as ações de saúde com 
o objetivo de atender as necessidades desses cidadãos, que não são 
tratados como tal, com vistas a minimizar os prejuízos individuais 
ou coletivos durante o confinamento.
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capítulo 13

a IMPlantaçãO Da fItOteRaPIa nO SUS: UMa 
avalIaçãO à lUz DO aRCaBOUçO nORMatIvO

Climério Avelino de Figueredo
Idê Gomes Dantas Gurgel

Garibaldi Dantas Gurgel Junior

A Fitoterapia é uma forma de tratamento que se utiliza de 
plantas medicinais, em preparações caseiras, e de medicamentos 
fitoterápicos manipulados ou industrializados. O uso de plantas 
medicinais para o tratamento das doenças é uma prática milenar e 
esteve presente, de forma organizada ou não, em todas as civilizações 
(FIGUEREDO, 2011). A Fitoterapia foi a principal terapêutica até a 
primeira metade do século XX, quando foi suplantada pelo uso dos 
medicamentos sintéticos, como resultado do desenvolvimento e da 
consolidação da indústria farmacêutica (yUNES; CALIXTO, 2001). 

Até recentemente este uso era baseado majoritariamente no 
conhecimento popular a respeito das propriedades terapêuticas das 
plantas medicinais e da forma de fazer as preparações caseiras.

Nas últimas quatro décadas, com o maior desenvolvimento 
da Química Orgânica e da Farmacologia, as plantas medicinais 
se tornaram, cada vez mais, uma rica fonte de princípios ativos 
para estudos a respeito de suas atividades farmacológicas, com 
possibilidades de resultar em medicamentos fitoterápicos ou 
sintéticos (yUNES; CALIXTO, 2001), já que 44% dos medicamentos 
comercializados no mundo têm princípios derivados de plantas, como 
a aspirina (TORRES, 2011) 
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 As plantas medicinais, que não eram muito estudadas no meio 
científico, passaram a sê-lo. Disto, resultaram estudos pré-clínicos e 
clínicos comprovando a eficácia e a segurança das plantas medicinais e 
dos fitoterápicos no tratamento das doenças. No Brasil, em 2008, havia 
512 medicamentos fitoterápicos registrados, sendo 432 fitoterápicos 
simples e 80 fitoterápicos compostos, oriundos de 162 espécies vegetais 
(CARVALHO, 2008). 

Da mesma forma que ocorreu no campo da pesquisa, a 
Fitoterapia também despertou interesse no âmbito do ensino e da 
prática médica. O uso de plantas medicinais tornou-se uma prática 
crescente entre os profissionais de saúde, levando ao incremento da 
produção de fitoterápicos (FIGUEREDO, 2011).

O desenvolvimento da pesquisa e do ensino com plantas 
medicinais e com fitoterápicos estimulou a utilização da Fitoterapia 
e implicou a necessidade de se construir um arcabouço legal capaz 
de regulamentar este uso e promover a inserção como uma prática 
terapêutica a ser ofertada pelo SUS.

EVOLUÇÃO HISTóRICA DA POLÍTICA NACIONAL DE PLANTAS MEDICINAIS E 
FITOTERÁPICOS 

No Brasil, com a implantação do Sistema único de Saúde, a 
regulamentação tornou-se mais consistente com a criação de vários 
instrumentos legais visando ao disciplinamento de diversos aspectos 
relacionados ao uso da Fitoterapia, como a Política Nacional de 
Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC), a Política Nacional 
de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF), além de diversas 
resoluções da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 
a respeito do registro, da produção e da comercialização dos 
medicamentos fitoterápicos.

Embora este processo tenha-se acelerado com a criação 
do SUS, antes dele já havia instrumentos legais disciplinando esta 
questão. Entre eles, podemos destacar a Resolução 08/88 da Comissão 
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Interinstitucional de Planejamento e Coordenação (CIPLAN). Esta 
resolução tratava da implantação da Fitoterapia nas unidades de 
saúde e detalhava as condições nas quais isto deveria ocorrer como a 
qualificação do médico habilitado a prescrever fitoterápicos e plantas 
medicinais. Ele deveria ter especialização em Fitoterapia, em curso 
de, no mínimo, 400 horas ou comprovada experiência clínica no uso 
desta modalidade terapêutica (BRASIL, 2006a).

Concomitantemente a essa, outras resoluções foram publicadas 
com vistas ao disciplinamento de outras terapêuticas integrativas, como 
a Homeopatia e a Acupuntura, o que demonstra que o crescimento da 
Fitoterapia ocorria dentro de um contexto de crescimento das práticas 
integrativas e naturais (BRASIL, 2006a).

Esta abertura para as práticas integrativas e holísticas foi uma 
recomendação da 8ª Conferência Nacional de Saúde, colocada no 
seu relatório final e era o resultado do movimento de profissionais de 
saúde, usuários e acadêmicos que, há muito tempo, lutavam para que 
o Estado reconhecesse estas práticas como modalidades terapêuticas 
seguras e eficazes para o tratamento das pessoas (BRASIL, 2006 
a; BRASIL, 2006b), acompanhando uma tendência mundial, com 
recomendação da Organização Mundial de Saúde (wHO, 2002). 

Introduzi-las nos serviços de saúde seria algo que reforçaria 
a cidadania por garantir àqueles que optassem por estas práticas o 
direito de escolha de se tratar com terapêuticas naturais e holísticas.

A Resolução 08/88 da CIPLAN foi um importante instrumento 
para a implantação da Fitoterapia nos serviços de saúde e para a 
consolidação de experiências já existentes, pois garantia o suporte 
legal para a sua utilização no âmbito dos serviços de saúde, muito 
além do mero consentimento dos gestores da saúde, conforme ocorria 
antes dessa resolução, quando havia uma situação precária, sempre 
ameaçada pela mudança dos gestores.

Embora importante, a Resolução 08/88 da CIPLAN não 
foi suficiente para garantir a implantação da Fitoterapia em âmbito 
nacional. No entanto, ela foi instrumento fundamental para a 
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consolidação desta prática em estados onde ela já era freqüente, 
como Rio de Janeiro, São Paulo e Ceará, trazendo à tona a discussão 
sobre a criação de legislação estadual disciplinando a implantação da 
Fitoterapia, o que ocorreu primeiro no Estado do Rio de Janeiro através 
Lei 2.537, de 16 de abril de 1996, que criou o Programa Estadual de 
Plantas Medicinais (RIO DE JANEIRO, 1966).

Também foi importante para o reconhecimento e a aceitação 
do uso da Fitoterapia. Neste sentido, em 1992, através do parecer 04, o 
Conselho Federal de Medicina reconheceu a Fitoterapia como método 
terapêutico eficaz e seguro e estabeleceu critérios para a sua utilização 
pelos médicos (BRASIL, 2006b). Essa medida foi importante para a 
legitimação da Fitoterapia, pois a corporação médica, no geral, sempre 
se posicionou contrária ao uso de plantas medicinais, tendo em vista 
a estreita vinculação deste uso com o conhecimento popular e com a 
prática da medicina por leigos (FIGUEREDO, 2011).    

Com a criação do SUS, a implantação da Fitoterapia, e outras 
práticas integrativas e naturais, foi beneficiada por estar em consonância 
com seus princípios e diretrizes, como a integralidade e a participação 
popular (BRASIL, 2006b). Esta convergência de propósitos possibilitou 
que a luta pela implantação das práticas integrativas e naturais se 
tornasse uma demanda não só daqueles que historicamente estavam 
vinculados a essas práticas, mas também por outros atores inseridos na 
luta pela implantação e fortalecimento do SUS. 

Os defensores da Fitoterapia entre os gestores, profissionais 
de saúde e usuários, com o apoio de pesquisadores, redobraram seus 
esforços no sentido de fortalecer o movimento para a sua introdução 
no SUS. 

Como conseqüência, as Conferências Nacionais de Saúde 
passaram a incluir em seus relatórios a demanda pela implantação da 
Fitoterapia e das outras práticas integrativas no SUS (BRASIL, 2006a; 
BRRASIL, 2006b).

De forma não homogênea, a Fitoterapia foi ganhando espaço 
nos serviços e na academia. Nesta, através da criação e consolidação 
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de programas de pós-graduação em produtos naturais e da introdução 
do ensino nos cursos de graduação (NETO JUNIOR; RIBEIRO; 
RODRIGUES, 2006).

Em função desse crescimento em um contexto de maior procura 
por terapias complementares e produtos naturais (RATES, 2011), a partir 
de 2003, as entidades relacionadas a ela e a outras práticas integrativas 
encaminharam ao Ministério da Saúde a reivindicação de formulação 
de uma política nacional para o setor, demanda prontamente aceita, 
com o desencadeamento de um processo de discussão em grupos de 
trabalhos e fóruns específicos (BRASIL, 2006a). 

Para subsidiar esta discussão, o Ministério da Saúde fez um 
levantamento do número de municípios onde já havia sido implantada 
a Fitoterapia e outras práticas integrativas nos serviços de Saúde. Foi 
enviado um questionário para 5.560 municípios, dos quais 1.340 foram 
devolvidos. De sua análise, constatou-se que havia a implantação, em 
diferentes graus de consolidação, das práticas integrativas em 232 
municípios, com destaque para a Fitoterapia (BRASIL, 2006a). 

Após três anos de discussão e formulação, em maio de 2006 
foi publicada pelo Ministério da Saúde a Portaria GM 971, criando a 
Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) 
no SUS, englobando a Fitoterapia, a Homeopatia, a Medicina 
Tradicional Chinesa e o Termalismo/Crenoterapia, deixando em 
aberto a possibilidade de implantação de outras práticas, de acordo 
com as peculiaridades de cada município ou estado e da constatação 
da eficácia e segurança destas práticas.

A criação da PNPIC foi a culminância do processo de lutas e 
de acumulação de forças do movimento dos defensores da Fitoterapia 
no serviço público no país (BRASIL, 2006a), bem como o resultado 
dos estudos realizados no Brasil e no mundo a respeito da eficácia e 
segurança desta terapêutica (ALONSO, 2004).

No que diz respeito à Fitoterapia, a Portaria 971 estabeleceu 
nove importantes diretrizes para a sua adequada implantação no SUS 
(BRASIL, 2006a):
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1. Elaboração da Relação Nacional de Plantas Medicinais e da Relação 
Nacional de Fitoterápicos (RENAFITO);

2. Provimento do acesso às plantas medicinais e aos fitoterápicos aos 
usuários do SUS;

3. Formação e educação permanente dos profissionais de saúde em 
plantas medicinais e Fitoterapia;

4. Acompanhamento e avaliação da inserção e da implementação das 
plantas medicinais e dos Fitoterapia no SUS; 

5. Fortalecimento e ampliação da participação popular e do controle 
social;

6. Estabelecimento de política de financiamento para o 
desenvolvimento de ações voltadas à implantação das plantas 
medicinais e da Fitoterapia no SUS;

7. Incentivo à pesquisa e desenvolvimento de plantas medicinais e de 
fitoterápicos, priorizando a biodiversidade do País;

8. Promoção do uso racional de plantas medicinais e dos fitoterápicos 
no SUS;

9. Garantia do monitoramento da qualidade dos fitoterápicos pelo 
Sistema Nacional de Vigilância Sanitária.

Com a PNPIC, os defensores da Fitoterapia no SUS ganharam 
importante suporte legal, visto que, na maioria dos casos em que 
isto ocorria, a experiência era fruto mais de esforços particulares de 
profissionais de saúde e da simpatia de gestores, o que não garantia 
continuidade a estas experiências. Exceções a esta regra, ocorriam nos 
Estados e Municípios onde havia leis que regulamentavam a questão 
(BRASIL, 2003).

 Por se tratar de uma política geral e que abrange outras 
práticas, a PNPIC não apresenta instrumentos específicos para 
agilizar a implantação da Fitoterapia nos serviços, o que levou, ainda 
em 2006, à aprovação da Política Nacional de Plantas Medicinais e 
Fitoterápicos, através do Decreto da Presidência, nº 5813, de 22 de 
junho de 2006. 
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Esta política tem objetivos e diretrizes claros relacionados 
à Fitoterapia e detalha as atribuições dos diversos ministérios e de 
outros órgãos públicos em relação à implantação da Fitoterapia no 
Sistema único de Saúde (BRASIL, 2006b).

Para a sua operacionalização foi criado, através da Portaria 
Interministerial 2.960, de 09 de dezembro de 2008, o Programa Nacional 
de Plantas Medicinais e Fitoterápicos que aprofunda o detalhamento 
das atribuições dos diversos ministérios e órgãos governamentais 
envolvidos com a questão, para subsidiar o desenvolvimento de toda a 
cadeia produtiva, inclusive nas ações que serão desenvolvidas também 
por outros ministérios participantes do Programa Nacional de 
Plantas Medicinais e de Fitoterápicos, relacionadas à regulamentação, 
cultivo/manejo, produção, comercialização e dispensação de plantas 
medicinais e de fitoterápicos (BRASIL, 2007). 

Tanto a definição das diretrizes para a implantação da 
Fitoterapia apontadas na PNPIC, quanto a publicação de uma política 
específica (Política Nacional de Plantas Medicinais e de Fitoterápicos) 
e do Programa Nacional de Plantas Medicinais e de Fitoterápicos, 
foram estratégias para a implementação desta prática nos serviços 
de saúde, definindo as condições necessárias para que isto ocorra de 
forma adequada (BRASIL, 2007; BRASIL, 2006a; BRASIL, 2006b).

Aponta-se para a necessidade de formação e capacitação 
de profissionais de saúde para o uso da Fitoterapia, bem como 
da disseminação de informações corretas sobre o uso de plantas 
medicinais e de fitoterápicos, já que este uso muitas vezes ocorre 
baseado em crenças que não se sustentam à luz dos estudos científicos 
e até mesmo à luz de uma observação mais criteriosa (BRASIL, 2006a).

Como importante estratégia relacionada com o esforço da 
implantação da Fitoterapia no SUS, em fevereiro de 2009, foi publicada 
a Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse do SUS 
(RENISUS). Ela contém 73 plantas medicinais (BRASIL, 2009b) e foi 
elaborada com base na biodiversidade das diversas regiões e dos estados 
brasileiros, no perfil epidemiológico da população, no uso tradicional 
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das plantas medicinais e na existência de estudos pré-clínicos e clínicos 
que garantam a eficácia e a segurança do uso destas plantas.   

A RENISUS tem a finalidade de orientar a prescrição 
de plantas medicinais nos serviços de saúde, os estudos e as 
pesquisas sobre plantas medicinais, o ensino da Fitoterapia nas 
universidades e subsidiar a elaboração da Relação Nacional de 
Fitoterápicos (RENAFITO), bem como nortear o desenvolvimento 
e a inovação na área de plantas medicinais e de fitoterápicos no 
Brasil (FIGUEREDO, 2011).

A introdução de medicamentos fitoterápicos na Assistência 
Farmacêutica da Atenção Básica, pela Portaria GM 3237/2007, 
também foi um recurso importante na perspectiva do fortalecimento 
da implementação da fitoterapia no SUS. O Ministério da Saúde 
incluiu fitoterápicos da Espinheira Santa (Maytenus ilicifolia) e do 
Guaco (Mikania glomerata) na lista de medicamentos que poderão ser 
adquiridos com os recursos deste programa, mediante pactuação nas 
Comissões Intergestoras Bipartites (BRASIL, 2009)

Em 2009, o Ministério da Saúde, através da Portaria GM 
2982/2009 incluiu fitoterápicos de seis outras plantas na assistência 
farmacêutica da atenção básica: Aroeira (Schinus terebentifolius), 
Alcachofa (Cinara scolymus), Cascara Sagrada (Rhanus purshiana), 
Garra do diabo (Harpago phytumbens), Unha de Gato (Uncaria 
tomentosa) e Soja (Glycine Max) (BRASIL, 2009a)

Esta inclusão representa uma medida vital, visto que é 
necessário que os serviços disponibilizem os medicamentos prescritos 
para os usuários, mesmo se considerando que a Fitoterapia pode ser 
usada através de preparações caseiras de plantas medicinais cultivadas 
em hortas medicinais no entorno dos serviços de saúde (Farmácias 
Vivas) e no entorno do domicílio.

No entanto, nem sempre as plantas estão disponíveis nestes 
locais e algumas das plantas cujos fitoterápicos foram inseridos na 
assistência farmacêutica da atenção básica não são autóctones nem 
aclimatadas no Brasil ou em algumas das regiões brasileiras.
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A REGULAMENTAÇÃO BRASILEIRA PARA OS MEDICAMENTOS FITOTERÁPICOS
O uso da Fitoterapia se faz através de preparações caseiras de 

plantas medicinais, de medicamentos fitoterápicos manipulados e de 
medicamentos fitoterápicos industrializados (BRASIL, 2010). 

A sua implantação no SUS trouxe à tona a questão do acesso 
a estas formas de tratamento pelos seus usuários. Em relação às 
preparações caseiras não há regulamentação a respeito, mas, 
tão somente, a recomendação que isto deve ser feito mediante 
orientação médica.

 Nos serviços públicos a prescrição é feita quase que apenas 
com preparações caseiras e medicamentos manipulados em oficinas 
de manipulação, que geralmente não preenchem todos os requisitos 
exigidos pela Resolução 14/2010, que trata do registro, e da RDC 
17/2010 que trata das boas práticas de fabricação e controle (BRASIL, 
2010) embora haja esforços neste sentido

Os medicamentos fitoterápicos industrializados, pelos altos 
preços, não costumam ser encontrados no SUS, exceto aqueles 
constantes na lista da assistência farmacêutica na atenção básica 
(FIGUEREDO, 2011)

Nos últimos anos, o crescimento da venda de fitoterápicos tem 
sido superior ao crescimento das vendas dos medicamentos sintéticos 
(CARVALHO, 2008), como conseqüência do aumento de sua 
prescrição nos serviços públicos e privados de saúde e pelo aumento 
da automedicação com fitoterápicos e plantas medicinais. 

Embora muitos acreditem que o uso de plantas medicinais e de 
fitoterápicos não acarreta efeitos adversos, a sua ação farmacológica se 
deve a compostos químicos que podem ter efeitos adversos de maior 
ou menor intensidade, na dependência de vários fatores como: idade 
do usuário, suas condições de saúde, o tempo de uso, a quantidade que 
se usa, a forma de preparação, a parte da planta (FIGUEREDO, 2011).

Essa situação criou a necessidade de uma maior regulamentação 
a respeito do registro, da produção e da comercialização do fitoterápico. 
O fitoterápico industrializado, para ser comercializado, necessita ter 
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registro na ANVISA e para que isto ocorra é necessária a comprovação 
de que ele é eficaz e seguro. Algumas resoluções tratam desta questão.

O registro de fitoterápico pode ser simplificado ou não. O 
registro simplificado está normatizado na Instrução Normativa 
(IN) 05/2008, da ANVISA. Nela, há uma relação de 36 espécies 
vegetais das quais se pode requerer registro de fitoterápico de forma 
simplificada. Isto ocorre porque estas espécies, segundo a ANVISA, 
têm suficiente comprovação da sua eficácia, segurança e efetividade 
no tratamento das doenças e sintomas constantes nas suas indicações 
(BRASIL, 2010).  

No entanto, o registro simplificado só pode ser solicitado se 
forem mantidos os parâmetros contidos na instrução, quais sejam: 
parte da planta, forma de uso, quantidade de marcador, indicações, 
via de administração, dose diária e restrições de uso.  

Fitoterápicos destas plantas a serem produzidos sem atender as 
especificações contidas na IN 05/2008 e de qualquer outra terão que ter 
registro não simplificado de acordo com a RDC 14/2010, da ANVISA. 
Várias exigências são requeridas, entre elas a comprovação da eficácia 
e da segurança do medicamento fitoterápico. A comprovação destes 
dois requisitos pode ser feita de três maneiras: ensaios pré-clínicos 
e clínicos de segurança e eficácia; pontuação em literatura técnico-
científica e tradicionalidade de uso (BRASIL, 2010).

A primeira maneira para a comprovação da segurança e da 
eficácia é a apresentação de estudos pré-clínicos e clínicos, como 
se exige de qualquer medicamento novo do qual se requer registro. 
Os estudos toxicológicos pré-clínicos devem ser feitos com base na 
Resolução Específica (RE) 90/2004, da ANVISA e os estudos clínicos, 
com base na Resolução 196/1996 do Conselho Nacional de Saúde 
(CNS) e na RDC 39/2008 da ANVISA (BRASIL, 2010). 

A segunda maneira é através da obtenção da pontuação definida 
a partir da apresentação de estudos farmacológicos e toxicológicos 
presentes nas obras contidas na lista de referências bibliográficas para 
avaliação de segurança e eficácia de fitoterápicos, de acordo com a 
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IN 05/2010, da ANVISA. Esta lista contém obras agrupadas em três 
grupos: A, B e C (BRASIL, 2010). Cada citação em artigos científicos 
e monografias publicadas sobre a espécie que se pretende registrar 
para comprovar segurança nos grupos A, B e C vale 3, 2 e 1 ponto, 
respectivamente. Além das obras listadas nos três grupos podem 
pontuar citações em artigos de revistas tecnocientifico. Neste caso, 
cada citação vale 0,5 ponto (BRASIL, 2010).

Além da pontuação mínima, seis pontos pelo menos, a metade 
dos artigos apresentados deve ser sobre ensaios clínicos. Os estudos 
citados têm que se referir ao derivado específico que se pretende 
registrar e apresentar as mesmas indicações solicitadas para o produto 
em dosagens semelhantes às testadas no estudo (BRASIL, 2010). 

A terceira maneira é a apresentação de levantamento 
bibliográfico etnofarmacológico, mostrando eficácia e segurança 
do produto. Este levantamento é analisado com base nos seguintes 
critérios (BRASIL, 2010):
I.  Indicação de uso episódico ou para curtos períodos de tempo;
II. Indicação para doenças de baixa gravidade;
III. Coerência das indicações terapêuticas propostas com as 

comprovadas pelo uso tradicional;
IV. Ausência de risco tóxico ao usuário;
V. Ausência de grupos ou substâncias químicas tóxicas, ou presentes 

dentro de limites comprovadamente seguros; e
VI. Comprovação de continuidade de uso seguro por período igual ou 

superior a 20 anos.
As exigências contidas na RDC 14/2010 da ANVISA são 

focadas na comprovação da segurança e da eficácia dos fitoterápicos 
mediante estudos científicos feitos por quem solicita o registro ou 
por referenciamento na literatura científica. No entanto, abre a 
possibilidade desta comprovação ser feita na tradicionalidade de uso, 
desde que observados determinados critérios, como o uso seguro por 
um longo período de tempo (BRASIL, 2010).
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A GUISA DE CONCLUSÃO
A implementação da Fitoterapia como prática terapêutica no 

âmbito do SUS apresenta dois marcos importantes representados 
pela publicação da Política Nacional de Práticas Integrativas e 
Complementares (PNPIC) e da Política Nacional de Plantas Medicinais 
e Fitoterápicos (PNPMF). 

A formulação e implementação dessas políticas, 
particularmente da PNPMF, têm sido fundamentais para o crescimento 
e reconhecimento da Fitoterapia como uma prática terapêutica 
acessível aos brasileiros no SUS, pois garante o suporte normativo-
legal necessário ao desenvolvimento de ações nos serviços de saúde e 
promove a ampliação do acesso.

O crescimento e a complexização do uso da Fitoterapia e sua 
introdução no SUS criou a necessidade de sua regulamentação, desde 
a competência para a sua prescrição, a metodologia para os estudos 
toxicológicos pré-clínicos e clínicos e o registro do medicamento 
fitoterápico junto a ANVISA.

Além da proteção à saúde do usuário, o aparato normativo 
estatal deu legitimidade à prática da Fitoterapia e abriu as portas das 
universidades para a introdução do seu ensino nos cursos de graduação 
e a criação de programas de pós-graduação, bem como a realização de 
pesquisas que deram suporte cientifico a esta prática,  historicamente 
ligada aos conhecimentos populares. 

A possibilidade de registro de fitoterápicos mediante a 
comprovação de sua tradicionalidade de uso, desde que atendidos 
determinados critérios, é algo importante por reconhecer o valor do 
conhecimento popular. 

Os avanços alcançados com a PNPMF devem ser acompanhados 
de experiências de implementação bem sucedidas no SUS. Este é o seu 
grande desafio. E isso requer o reconhecimento da Fitoterapia como 
terapêutica eficaz, segura, efetiva e acessível a todos nos serviços de 
atenção à saúde dos brasileiros.
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A POLÍTICA DE SAÚDE NO BRASIL X HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA
Políticas de Saúde são respostas produzidas socialmente e 

conduzidas pelo aparelho estatal, às necessidades de saúde de toda 
à população, ainda que não sejam iguais para todos. Comportam 
diferentes tipos de ações coletivas e individuais para responder aos 
riscos de adoecerem em distintos momentos históricos.

Este artigo parte da necessidade de uma reflexão sobre 
a política de atenção ao hipertenso e a conexão desta com os 
princípios e diretrizes do Sistema único de Saúde (SUS) na ótica 
do direito à saúde. 

A partir da magnitude da hipertensão arterial no contexto do 
sistema de saúde do Brasil questiona-se: a implementação da política 
de atenção ao hipertenso está em consonância com os princípios e 
diretrizes do SUS? Quais as fragilidades e os avanços da política 
de atenção ao hipertenso na concepção do direito à saúde? Para 
responder as questões que norteiam esse estudo o mesmo teve por 
objetivos: investigar na literatura a política lançada para o hipertenso 
e a conexão desta com os princípios e diretrizes do SUS e apontar 
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as fragilidades e os desafios da política de atenção ao hipertenso na 
concepção do direito à saúde.

Do ponto de vista metodológico, utilizamos a pesquisa de base 
bibliográfica. Teve como universo a base de dados do Ministério da 
Saúde, e a do Scielo - Scientific Electronic Library Online, nas cinco 
revistas mais qualificadas da área da saúde pública: Interface, Ciência 
e Saúde Coletiva, Physis, Caderno de Saúde Pública e a Saúde e 
Sociedade, além de livros e outros periódicos da área da saúde, foram 
utilizados os descritores: políticas de saúde\SUS\hipertensão\direito 
à saúde.

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 foi 
considerada um marco na história da democracia brasileira. No campo 
da saúde, incorporou conceitos e princípios expressos em seus artigos 
196 a 200, consagrando a saúde como “direito de todos e dever do 
Estado, garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem 
à redução do risco de doenças e de outros agravos e possibilitando 
o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, 
proteção e recuperação” (BRASIL, 2009). 

Na ótica do direito à saúde, este, foi reconhecido 
internacionalmente em 1948, quando da aprovação da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos pela Organização das Nações Unidas 
(ONU). Foi incorporado no Brasil como o “direito” à assistência em 
saúde dos trabalhadores com vínculo formal no mercado de trabalho. 
Somente uma parcela da população era contemplada, aquela que 
contribuía para a previdência social e privada. A maioria da população, 
só tinha acesso às ações de saúde através das entidades filantrópicas 
(BRASIL, 2007).

Discorrendo sobre essa questão, o documento acima 
referenciado mostra que nesse contexto, a saúde não era considerada 
um direito, mas tão-somente um benefício da previdência social, como 
a aposentadoria, o auxílio-doença, a licença-maternidade e outros. 
Coerentes com essa visão, durante décadas, as políticas públicas de 
saúde tiveram como objetivo propiciar a manutenção e recuperação da 
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força de trabalho necessária à reprodução social do capital. Ao mesmo 
tempo, o setor saúde era marcado por forte cunho assistencialista e 
curativo, de caráter crescentemente privatista, com pouca prioridade 
para as políticas de promoção da saúde (Brasil, 2007).

 Para Vieira (2008), o que parece importante destacar para 
a atualização do debate sobre o direito à saúde é a necessidade de 
recuperação do ideário de universalidade, igualdade e integralidade, 
defendido pelo Movimento da Reforma Sanitária e concretizado na 
forma de princípios do SUS expressos na Constituição Federal e na 
Lei Orgânica da Saúde 

A Reforma Sanitária brasileira dos anos 1980, que teve 
espaço em um contexto de crise do estado e democratização do País, 
representou um movimento importante no sentido da construção de 
um sistema de saúde universal, calcado no reconhecimento da saúde 
como direito de cidadania e na inserção da política de saúde em uma 
lógica abrangente de seguridade social (MACHADO, 2006).

É importante assinalar que o conceito ampliado de saúde 
foi sustentado pela Reforma Sanitária e o mesmo se afina com o 
de qualidade de vida, entendida como a conquista histórica da 
capacidade de fruir e criar uma vida que atenda, dentro dos padrões 
da dignidade humana, as demandas de moradia, trabalho, transporte, 
lazer e propicie o acesso às ações integrais de saúde, a uma educação 
de qualidade e a mecanismos de resolução equânime e pacífica de 
conflitos (BRASIL, 2007).

 Um dos maiores avanços no campo da saúde foi à instituição 
do Sistema único de Saúde (SUS), constitucionalmente é definido 
como: “o conjunto de ações e serviços de saúde prestada por 
órgãos e instituições públicas Federais, Estaduais e Municipais, da 
Administração Direta e das Fundações mantidas pelo Poder Público” 
e complementarmente “[...] pela iniciativa privada”. Tendo como um 
dos principais pilares o princípio da Universalidade (BRASIL, 1990).                                                  

Considerado um dos mais abrangentes movimentos de 
inclusão social já visto na história do Brasil, o SUS foi inserido numa 
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lógica abrangente de Seguridade Social e, representou em termos 
constitucionais uma afirmação de compromissos do Estado brasileiro 
para com os direitos dos seus cidadãos.

O SUS foi regulamentado pela Lei Orgânica de Saúde 8.080 de 19 
de setembro de 1990 que dispõe acerca das condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento dos 
serviços correspondentes, mostrando de forma clara os princípios e 
diretrizes do SUS, suas competências e atribuições, assim como as 
funções da União, dos Estados e dos Municípios.  A Lei 8.142 de 28 
de dezembro de 1990 dispõe sobre a participação da comunidade 
na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de 
recursos financeiros na área da saúde (BRASIL, 1990).

Para melhor compreensão, os princípios do SUS podem ser 
divididos em ético-políticos e organizativos (BRASIL, 2007).

Compreende-se por princípios ético-políticos do SUS:
A universalidade do acesso, compreendida como a garantia de 

acesso aos serviços de saúde para toda a população, em todos os níveis 
de assistência, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie;

A integralidade da atenção, como um conjunto articulado e 
contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e 
coletivos, em todos os níveis de complexidade do sistema;

A equidade, que embasa a promoção da igualdade com base no 
conhecimento das desigualdades que atingem grupos e indivíduos, e 
na implementação de ações estratégicas voltadas para sua superação; 

A participação social, que estabelece o direito da população 
de participar das instâncias de gestão do SUS, por meio da gestão 
participativa, e dos conselhos de saúde, que são as instâncias de controle 
social. Essa participação social significa a co-responsabilidade entre 
Estado e sociedade civil na produção da saúde, ou seja, na formulação, 
na execução, no monitoramento e na avaliação das políticas e programas 
de saúde.

Ainda no campo dos princípios do SUS, os organizativos são:
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A intersetorialidade, que prescreve o comprometimento dos 
diversos setores do Estado com a produção da saúde e o bem-estar 
da população;

A descentralização político-administrativa, conforme a 
lógica de um sistema único, que prevê, para cada esfera de governo, 
atribuições próprias e comando único;

A hierarquização e a regionalização, que organizam a atenção à 
saúde segundo níveis de complexidade-básica, média e alta -, oferecidos 
por área de abrangência territorial e populacional, conhecidas como 
regiões de saúde; 

A transversalidade, que estabelece a necessidade de coerência, 
complementaridade e esforço recíproco entre órgãos, políticas, 
programas e ações de saúde. 

O SUS é uma conquista popular em permanente processo de 
construção e aperfeiçoamento, diante disso, o Ministério da Saúde, 
no ano de 1994 lançou o Programa de Saúde da Família (PSF), como 
importante instrumento de reorganização do SUS e como estratégia 
para reordenação do modelo assistencial. A partir do ano de 1998 
o Ministério da Saúde elevou o referido programa à categoria de 
“estratégia de mudança do modelo assistencial” propondo como eixo 
desse processo a ampliação e a qualificação da Atenção Básica. Essa 
estratégia centrou seu enfoque de atuação na saúde da família isso 
significa que este deve ser o espaço para onde se dirigem os esforços 
em saúde (PORTO; wALDMANN, 2007).  

É oportuno destacar que a Estratégia Saúde da Família 
(ESF) se reflete na efetivação dos princípios da descentralização e 
da integralidade, na medida em que objetiva a constituição de uma 
rede regionalizada. Constitui-se como o primeiro nível de atenção à 
saúde e estar inserida numa rede assistencial. O cuidado na saúde da 
família tem como objetivo a promoção da saúde através de mudança 
de comportamento e do controle de fatores ligados ao estilo de vida. 
Funcionando de acordo com os princípios e diretrizes que norteiam 
o programa, este, é capaz de resolver até 80% dos problemas de saúde 
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em seu território de abrangência, prestando um atendimento de bom 
nível, prevenindo doenças, evitando internações desnecessárias e 
melhorando a qualidade de vida da população (BRASIL, 1997).

O Ministério da Saúde vem lançando ao longo dos anos 
estratégias para a qualificação do Sistema de Saúde.  Assim, buscando 
atender a uma necessidade de qualificar o SUS, foi instituído o Pacto 
pela Saúde, em 2006, como um fator de fortalecimento da gestão 
solidária entre as três esferas de gestão do SUS – União, Estados e 
Municípios, elaborado em suas três dimensões: o pacto pela Vida; em 
Defesa do SUS e Gestão da saúde no país (BRASIL, 2007).

O Pacto pela Saúde constitui-se num conjunto de reformas 
institucionais do SUS, visando alcançar maior eficiência e qualidade 
das respostas do Sistema único de Saúde. Representa um compromisso 
público com perspectiva de superar as dificuldades enfrentadas pelo 
SUS dando ênfase às necessidades de saúde da população como forma 
de garantir o direito à saúde expressa na Constituição da Republica e 
os preceitos do Sistema de Saúde brasileiro (BRASIL, 2007).

Enfim, o Pacto pela Saúde representa um compromisso 
público com perspectiva de superar as dificuldades enfrentadas pelo 
SUS dando ênfase a essas questões de fundo podem ser apontadas 
necessidades de saúde da população como forma de garantir o direito 
à saúde expresso na Constituição da Republica e os preceitos do 
Sistema de Saúde brasileiro.

POLÍTICA DE ATENÇÃO AO HIPERTENSO X MAGNITUDE DA HIPERTENSÃO 
ARTERIAL SISTÊMICA 

A Política de atenção aos hipertensos teve maior ênfase no Brasil 
a partir dos anos 1993, com o lançamento pelo Núcleo de Tecnologia 
Educacional para a Saúde da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
com o apoio do Ministério da Saúde, a 1ª edição do livro “Controle da 
hipertensão arterial sistêmica” – uma Proposta de Integração Ensino-
Serviço (BRASIL, 1993).
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Dando seguimento à política de atenção aos portadores de 
hipertensão, com o propósito de reduzir a morbimortalidade associada 
às doenças cardiovasculares, sendo à Hipertensão e o Diabetes Mellitus 
considerados principais fatores de risco dessas doenças foi lançado 
em fevereiro do ano de 2001 o Plano de Reorganização da Atenção 
à Hipertensão e ao Diabetes Mellitus, por meio da portaria nº 235\
GM, mas só foi aprovado em Janeiro de 2002, por meio da portaria nº 
16\GM. O Plano, elaborado com o propósito de vincular as pessoas 
portadoras desses agravos às unidades de saúde, garantido-lhes 
acompanhamento e, tratamento sistemático, por meio da capacitação 
dos profissionais  e da reorganização dos serviços (BRASIL, 2004).

O objetivo geral desse plano foi estabelecer diretrizes e metas 
para a organização da atenção às pessoas com hipertensão arterial 
e diabetes mellitus no Sistema único de Saúde investindo-se na 
atualização dos profissionais da rede básica, da garantia do diagnóstico 
e da vinculação dos usuários do SUS, portadores de hipertensão 
arterial e diabetes mellitus, as Unidades Básicas de Saúde. 

O Plano em sua estrutura contemplou o aperfeiçoamento 
do sistema de programação, aquisição e distribuição de insumos 
estratégicos para a garantia de resolubilidade da atenção aos portadores 
de hipertensão e diabetes mellitus; Definição de um elenco mínimo de 
informações sobre a ocorrência desses agravos, em conformidade com 
os sistemas de informação disponíveis no país; e a promoção de ações 
de redução e controle de fatores de risco relacionados à hipertensão 
arterial e ao diabetes mellitus (BRASIL, 2004).

Considerado pelo Ministério da Saúde como uma grande 
estratégia, visando atender os objetivos propostos foi previsto 
cinco etapas para o Plano: 1) capacitação de multiplicadores para 
atualização de profissionais da rede básica na atenção à HAS e ao DM; 
2) Campanha de informação e de identificação de casos suspeitos de 
HAS E DM e promoção de hábitos saudáveis de vida; Confirmação 
diagnóstica e de início da terapêutica; 3) Cadastramento, vinculação e 
acompanhamento dos pacientes portadores de HAS E DM às unidades 
Básicas de Saúde; 4) operacionalização geral do plano; 5) Avaliação 
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do impacto do Plano de Reorganização da Atenção à Hipertensão 
Arterial e ao Diabetes Mellitus (BRASIL, 2004).

Visando a implementação das estratégias propostas foi criada 
uma base de dados nacional, o Cadastro Nacional de Portadores 
de Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus, lançado como um 
instrumento para o cadastramento das informações e acompanhamento 
dos portadores de hipertensão e diabetes, o SisHiperDia –  através 
da portaria nº 02 em março de 2002, de acordo com as Diretrizes 
do Plano de Reorganização da Atenção à Hipertensão Arterial e ao 
Diabetes Mellitus possibilitando a alimentação do cadastro nacional 
de portadores de hipertensão arterial e diabetes mellitus.

A sua disponibilização foi feita em articulação com o 
Departamento de informática do SUS – DATASUS, baseada nas 
diretrizes da Norma Operacional da Assistência à Saúde – (NOAS-
SUS )1\01 que define as responsabilidades e ações estratégicas 
mínimas de atenção básica ampliada, o cadastramento de portadores 
de hipertensão arterial e diabetes mellitus.

Fazendo parte da Política de atenção aos portadores de hipertensão 
foi proposto pela Secretaria de Políticas de Saúde do Ministério da Saúde 
e pactuado pela Comissão Intergestores Tripartite-CIT o Programa 
Nacional de Assistência Farmacêutica para Hipertensão Arterial e 
Diabetes Mellitus, através da portaria nº 371\GM. O programa tem 
por objetivo ofertar medicamentos de forma contínua aos portadores 
das duas referidas patologias no âmbito do Sistema único de Saúde 
contemplando os seguintes objetivos (BRASIL, 2004):

§		Implantar o cadastramento dos portadores de hipertensão 
arterial e diabetes mellitus, mediante a instituição do 
Cadastro Nacional de Portadores de hipertensão e diabetes;

§		Garantir de maneira contínua para a rede básica de saúde, 
os medicamentos para hipertensão e diabetes definidos 
pelo Ministério da Saúde, validados e pactuados pelo 
comitê do Plano Nacional de Reorganização da Atenção à 
Hipertensão arterial e diabetes mellitus e a CIT;
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§		Acompanhar e avaliar os impactos na morbimortalidade 
para essas doenças, decorrentes da implementação do 
Programa Nacional.

A fim de que os pacientes pudessem receber regularmente os 
medicamentos, os municípios que aderiram ao Programa deveriam 
enviar os seus dados ao DATASUS, para alimentar a base nacional do 
SisHiperDia (BRASIL, 2004).

Com o objetivo de planejar, coordenar e acompanhar o 
desenvolvimento do Plano em cada Estado foi criado comitês 
estaduais constituídos por representantes das várias instâncias das 
secretarias de estados da saúde (SES), da coordenação estadual de 
controle de HA e DM, da área técnica de assistência farmacêutica, 
de representante do conselho estadual dos secretários municipais de 
saúde; das sociedades científicas, das associações de portadores de HA 
e de DM e por coordenadores dos Pólos de Formação, Capacitação 
e educação permanente em Saúde da Família sob orientação das 
Secretarias Estaduais de Saúde (BRASIL, 2004).

MAGNITUDE DA HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA
Atualmente, pode-se observar que houve transformações 

quanto à incidência e a prevalência das doenças, bem como quanto 
às principais causas de morte. No Brasil, os altos índices de óbitos 
causados por doenças crônicas decorrem do estágio atual da transição 
demográfico\epidemiológica da população brasileira, resultando no 
envelhecimento populacional (MIRANzI, et al., 2008).

A expansão acelerada das doenças crônicas não transmissíveis 
(DCNT) tem assumido papel de destaque no mundo globalizado, 
constituindo-se num desafio para as autoridades sanitárias e 
profissionais de saúde no desenvolvimento de políticas públicas 
capazes de conter essa epidemia que se prenuncia para um futuro 
muito próximo, devendo responder mundialmente por 80% da carga 
de doenças (wHO, 2002).



322 Orgs. Maria Helena Barros de Oliveira, Luiz Carlos Fadel de Vasconcellos, et al.  |

A hipertensão arterial sistêmica configura-se como um dos 
agravos crônicos mais comuns e com repercussões clínicas mais graves. 
Conceituada como uma condição clínica multifatorial é caracterizada 
por níveis elevados e sustentados de pressão arterial (PA). Associa-se 
freqüentemente a alterações funcionais e/ou estruturais dos órgãos-alvo 
(coração, encéfalo rins e vasos sanguíneos) e a alterações metabólicas, 
com conseqüente aumento do risco de eventos cardiovasculares fatais 
e não fatais (SBC; DIRETRIzES, 2006).

 Dados atuais mostram que a cada ano morrem 7,6 milhões 
de pessoas em todo o mundo devido a hipertensão, segundo dados 
do Boletim Global de Doenças Relacionadas à Hipertensão. Cerca 
de 80% dessas mortes ocorrem em países em desenvolvimento como 
o Brasil, sendo que mais da metade das vítimas têm entre 45 e 69 
anos. A hipertensão arterial é responsável, segundo o documento, 
por 54% de todos os casos de acidente vascular cerebral (AVC) e 
47% dos casos de infarto, fatais e não fatais, em todo o mundo. Na 
última década, a hipertensão fez mais de 70 milhões de vítimas fatais 
(MALACHIAS, 2010).

No Brasil, a hipertensão afeta mais de 30 milhões de brasileiros 
(36% dos homens adultos e 30% das mulheres) e é o mais importante 
fator de risco para o desenvolvimento das doenças cardiovasculares 
(DCV), com destaque para o AVC e o infarto do miocárdio, as duas 
maiores causas isoladas de mortes no Brasil (DIRETRIzES, 2006). 

A HAS tem alta prevalência e baixas taxas de controle. É 
considerada um dos principais fatores de risco (FR) modificáveis e 
um dos mais importantes problemas de saúde pública. A mortalidade 
por doença cardiovascular (DCV) aumenta progressivamente com a 
elevação da Pressão Arterial a partir de 115/75 mmHg de forma linear, 
contínua e independente. 

Estudos clínicos demonstraram que a detecção, o tratamento 
e o controle da HAS são fundamentais para a redução dos eventos 
cardiovasculares. No Brasil, 14 estudos populacionais realizados nos 
últimos quinze anos com 14.783 indivíduos (PA < 140/90 mmhg) 
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revelaram baixos níveis de controle da PA (19,6%). Esses achados 
mostram que os esforços concentrados dos profissionais de saúde, das 
sociedades científicas e das agências governamentais são fundamentais 
para se atingir metas aceitáveis de tratamento e controle da HAS (SBH; 
DIRETRIzES, 2006).

Em virtude de seu caráter crônico e incapacitante a HAS 
gera aposentadorias precoces, longo período de internação e alto 
ônus para o indivíduo e para a sociedade. O panorama da adesão é 
insatisfatório, estudos mostram que no Brasil as taxas de adesão ao 
tratamento medicamentoso e não medicamentoso são consideradas 
baixas, contribuindo para a morbimortalidade da doença, e os fatores 
que interferem na adesão estão relacionados ao sistema de saúde, à 
terapêutica, ao indivíduo e à atenção voltada aos hipertensos (PIRES; 
MUSSI, 2009). 

Na atualidade a hipertensão arterial sistêmica tem sido 
considerada como um dos agravos que mais contribui com a redução 
e expectativa de vida da população. Dessa forma, configura-se como 
um importante problema de saúde pública no mundo. Estimativas 
indicam que sua prevalência está ascendente e seu impacto nas 
populações será ainda mais danoso nos próximos anos. Assim, a 
constante análise e o levantamento de informações sobre este agravo 
são de fundamental importância para planejadores e gestores de saúde 
(BOING & BOING, 2007).

FRAGILIDADES E DESAFIOS DA POLÍTICA DE ATENÇÃO AO HIPERTENSO NA 
óTICA DO DIREITO À SAÚDE

Numa breve análise sobre a estrutura organizacional do Plano 
de Reorganização da Atenção ao Hipertenso percebe-se que, os 
hipertensos têm garantido o direito a uma assistência orientada por 
estratégias, que normatizam a implementação de ações e o cuidado 
a esses indivíduos. O direito à saúde segundo o Plano deve ser 
assegurado ainda, através do acesso a uma rede de serviços em todos 
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os níveis de complexidade, direito ao conhecimento, a uma atenção 
integral efetiva, a uma política de medicamentos, bem como a ações 
de promoção da saúde como forma de contemplar os hipertensos 
com fatores condicionantes e determinantes de qualidade de vida 
(BRASIL, 2004). 

Em estudo realizado por Pires & Mussi (2009), os autores 
observaram que mesmo com todos os investimentos direcionados a 
atenção ao portador de hipertensão arterial as pessoas dificilmente 
tinham a pressão arterial controlada e ainda apresentavam complicações 
da doença, contribuindo para isso a não adesão ao tratamento. Nessa 
linha de raciocínio, os autores afirmam que à atenção prestada ao 
hipertenso pelos profissionais e pelos serviços necessita de uma 
reflexão e que existem também indicadores psicossociais e emocionais 
implicados no surgimento e no controle da doença.  

Estudos realizados têm mostrado as limitações que o 
SUS enfrenta. No que se referem à HAS, no Brasil, estudos 
observacionais têm demonstrado que a maior parte das pessoas 
com diagnóstico de hipertensão arterial apresenta má adesão 
ao tratamento e muitas sequer retornam às consultas médicas 
regulares (PIRES; MUSSI, 2009).

 Os autores afirmam que lém das dificuldades usuais para o 
seguimento do tratamento médico como as dificuldades econômicas e 
de acesso aos serviços de saúde, os efeitos adversos dos medicamentos 
e a adequação da relação médico-paciente, a ausência de sintomas 
e a cronicidade da doença têm interferido na adesão ao tratamento 
(PIRES; MUSSI, 2009).

Dessa forma, a universalidade do acesso, compreendida como 
a garantia de acesso aos serviços de saúde para toda a população, em 
todos os níveis de assistência, assim como, a integralidade da atenção, 
tidos como princípios do SUS, ficam comprometidos, e por sua vez, os 
portadores de hipertensão arterial possivelmente não têm garantido 
esses princípios de forma efetiva, consequentemente o direito à saúde 
se torna um desafio. 
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Como fragilidade da política de atenção ao hipertenso 
concorda-se com as considerações de Lessa (2004, p. 934): 

Os programas da hipertensão arterial e diabetes, criados na 
década de 1980 não apresentaram o desempenho esperado em razão de 
mudanças e de substituições ou desativações temporárias por cada nova 
administração central na área da saúde, sem que os mesmos tivessem 
sido avaliados. Em outros momentos, os programas não receberam – 
e ainda não recebem – o apoio essencial à sua manutenção e sucesso. 
Foram programas com propostas de educação e controle direcionados 
à hipertensão e ao diabetes, mas que não conseguiram se enquadrar na 
prevenção primária, de baixo custo, desviando-se exclusivamente para a 
prática clínica, onerosa, de restrito acesso e baixa cobertura.

Silva & Laprega (2005), mostram outra fragilidade do Plano, 
quando se refere ao sistema HIperDIA. Segundo os autores, em estudo 
realizado em vários municípios do Estado do Rio de Janeiro concluíram 
que, o uso do HIPERDIA como ferramenta para a avaliação da atenção 
prestada aos portadores de HAS e\ou Diabetes Mellitus (DM) ainda 
está longe de ser uma realidade na maioria dos municípios do país. 

De acordo com os autores acima referenciados, aos serviços, 
ainda faltam muitos recursos humanos, insumos e medicamentos 
para o atendimento da população e, ao profissional da ponta, recai a 
atribuição de preencher muitos formulários de sistemas de informação 
diversos que ainda não se integram efetivamente, resultando em 
sobrecarga, o que é visto como perda de tempo pelas equipes. 

Portanto, o Plano de atenção aos hipertensos em sua estrutura 
teórica contempla as necessidades que exige a atenção aos portadores 
da hipertensão e que estão em conexão com os princípios e diretrizes 
do SUS, principalmente no que se refere à universalização, ao acesso, 
a equidade e a integralidade da atenção. 

Entretanto, diante do panorama da HAS no Brasil, 
possivelmente, tanto o SUS, como o Plano de Reorganização da 
Atenção ao Hipertenso e ao Diabético enfrenta uma problemática 
dicotômica entre o que está escrito e o que é realizado. 
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A questão acima se encontra contemplada na abordagem 
de Silva; Ferreira & Silva (2010), que assinalam a afirmativa de 
Dallari (1996), que embora toda a legislação aponte para o acesso 
as ações de saúde, no seu mais ampliado conceito como Garantia 
do Estado, o discurso da prática mostra uma situação diferente, na 
qual a busca desse direito muitas vezes precisa ser reivindicada, 
e assim, o Estado deve ser pressionado pela sociedade civil 
politicamente constituída, para ter seus direitos garantidos por 
meio de canais institucionalizados.

Os dados disponíveis nos sites oficiais revelam que a taxa de 
mortalidade pelas doenças cardiovasculares, tendo a HAS como um 
dos principais fatores de risco, não têm apresentado níveis de redução 
ao longo dos anos e, estudos realizados mostram que taxa de controle 
da HAS varia de 4 a 12% dependendo dos critérios utilizados. Entre 
os hipertensos em tratamento farmacológico, no entanto, o percentual 
de controlados atinge 20 a 50% (PIRES & MUSSI, 2009).

Frente aos pressupostos do SUS, é importante pensar os 
significados que estão sendo atribuídos crescentemente ao direito à 
saúde como direito de cidadania, em um cenário em que os arranjos 
entre o setor público e o setor privado nem sempre são pautados em 
uma ética inclusiva, onde os indicadores de saúde, a miserabilidade, e 
as situações denominadas de vulnerabilidade social definem o objeto 
privilegiado das políticas sociais (NOGUEIRA & PIRES, 2004).

Nessa linha de raciocínio, a retomada do debate ao articular 
direito à saúde e reformas sanitárias pode contribuir para iluminar 
ações que, a médio e longo prazo, possam reverter o cenário atual.

Na visão de Stotz (2004) ao se analisar a situação brasileira, 
verifica-se que ao lado das limitações apontadas persiste o problema 
histórico da limitada cobertura dos serviços de saúde.  Para o autor 
acima mencionado, a atenção à saúde da população continua sendo 
operacionalizada através de um sistema segmentado e desarticulado: a 
população coberta pelo SUS ainda que tenha aumentado muito desde 
1996, não tem a universalidade pretendida. 
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A cronicidade da HAS e o grande impacto no perfil de 
morbimortalidade na população brasileira trazem um desafio para o 
sistema público de saúde: a garantia de acompanhamento sistemático 
dos portadores desse agravo, assim como o desenvolvimento de ações 
referentes à promoção de saúde e à prevenção das doenças crônicas 
não transmissíveis (BRASIL, 2004).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como processo em construção, o SUS tem avançado através 

de seus princípios e diretrizes que o permeia, tem buscado reafirmar 
a defesa de um sistema calcado nos princípios da cidadania e 
comprometido, a partir de seus fundamentos, com o direito à saúde, 
garantido através da Constituição da República Federativa de 1988. 
É inegável que o SUS, como política de Estado tem buscado ao longo 
do tempo à superação das suas fragilidades. A expansão do acesso da 
população a uma rede de serviços de saúde resolutivos, ainda apresenta 
problemas sérios, incoerentes com os preceitos da Seguridade Social e 
do Sistema único de Saúde.

Não basta, garantir o acesso e\ou o direito ao sistema público 
de saúde. É urgente a necessidade de se incentivar o surgimento 
de uma consciência política nos usuários para que através do auto 
empoderamento passem a contribuir com uma nova realidade, ou seja, 
ter acesso a uma atenção efetiva, resolutiva, aos fatores condicionantes 
e determinantes de qualidade de vida e, serem atores sociais engajados 
e comprometidos, por meio dos seus direitos e deveres.

Enfim, o lançamento por parte do Ministério da Saúde de 
uma política de atenção aos portadores da hipertensão arterial, 
considerada um dos agravos que mais têm contribuído com a redução 
e a expectativa de vida da população, não tem conseguido provocar 
impactos significativos nos indicadores de saúde desse agravo. Não 
basta se lançar políticas. Faz-se necessário que gestores, profissionais, 
usuários, todos os atores sociais estejam engajados e comprometidos 
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por meio dos seus direitos e deveres para que ocorra de fato a efetivação 
do SUS universal, integral e equitativo.

REFERÊNCIAS 

BACkER, D. E.; kOERICH, M. S.; RODRIGUES, A. C. R. L.; DRAGO, L.C.; 
kLOCk, P.;

ERDMANN, A. L. O que os usuários pensam e falam do Sistema único de Saúde 
Uma análise dos significados à luz da carta dos direitos dos usuários. Ciência & 
Saúde Coletiva 14 (3) pg 905.

BOING, A. C.; BOING, A. F. Hipertensão arterial sistêmica: o que nos dizem 
os sistemas brasileiros de cadastramento e informações em saúde. Rev. Bras 
Hipertensão v. 14 (2) 84-88, 2007.

BRASIL. Ministério da Saúde. Lei Orgânica de Saúde. Brasília. Ministério da 
Saúde. 1990.

________Ministério da Saúde. Secretaria de Assistência à Saúde. Departamento 
de Programas de Saúde. Coordenação de Doenças Cardiovasculares. Controle da 
hipertensão arterial: uma proposta de integração ensino-serviço. Rio de janeiro: 
CDCV\NUTES, 1993. 

_________ Ministério da Saúde. Saúde da Família: uma estratégia de 
reorientação do modelo assistencial. Brasília: Ministério da Saúde, 1997.

_________ Ministério da Saúde. DATASUS. HiperDia. Sistema de Cadastramento 
e Acompanhamento de Hipertensos e Diabéticos. Manual de Operação versão 1.5 
M02. Rio de Janeiro, 2002, 98p.

_________Ministério da Saúde. Organização Pan-Americana da Saúde. 
Avaliação do Plano de Reorganização da Atenção à Hipertensão Arterial e ao 
Diabetes Mellitus no Brasil Série C. Projetos, Programas e Relatórios. Brasília: 
MS, 2004.



329|  Direito e Saúde: Cidadania e Ética na Construção de Sujeitos Sanitários

_________Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa

Departamento de Apoio à Gestão Participativa - Caminhos do Direito à Saúde no 
Brasil. Brasília –DF. 2007.

_________ Constituição da República Federativa do Brasil – Atualizada - São 
Paulo. Editora Escala, 2009.

DALLARI, S. G. et. al. O direito à saúde na visão de um conselho municipal de 
saúde. Cad. de Saúde Pública, Rio de janeiro. v. 12. n.4  p.531-540, out-dez, 1996.

DIRETRIzES BRASILEIRAS DE HIPERTENSãO ARTERIAL (DBH VI). 
Epidemiologia da hipertensão arterial sistêmica. Rev. Bras. de Hipertensão. v. 17, 
nº.1, Jan\ mar, 2010.

GONçALVES, k. R.; DIAS, E. C. Direito à Saúde & Saúde do Trabalhador: 
aproximações para entender e agir in: Direito e Saúde: um campo em construção. 
OLIVEIRA, Maria Helena Barros de; VASCONCELOS, Luiz Carlos Fadel (org) Rio 
de janeiro: Ediouro, 2009.

LESSA, I. Doenças crônicas não-transmissíveis no Brasil: um desafio para a 
complexa tarefa da vigilância. Ciência & Saúde Coletiva, 9(4):931-943, 2004.

MALACHIAS, M. V. B. Epidemiologia da hipertensão arterial sistêmica. Rev. Bras. 
de Hipertensão. Vol.17 (1); 4, jan-mar, 2010.

Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial (DBH-VI). Sociedade Brasileira de 
Hipertensão Arterial. Sociedade Brasileira de Cardiologia. SociedadeBrasileira de 
Nefrologia. Rev. Bras. de Hiper v. 17, nº.1,  Jan\ mar, 2010.

MACHADO, C. V. Prioridades de Saúde no Brasil nos anos 1990: três políticas, 
muitas lições. Rev. Panam. 2006. Salud Pública\Pam Am\ Públic Health 20(1).

MIRANzI, S. S. C.; FERREIRA, F. S.; TwAMOTO, H. H.; PEREIRA, G. A.; 
MIRANzS, M. A. Qualidade de vida de indivíduos com diabetes mellitus e 
hipertensão acompanhados por uma equipe de saúde da família. Texto Contexto 
Enferm. Florianópolis, 2008. Out-dez; 17 (4):672-9.



330 Orgs. Maria Helena Barros de Oliveira, Luiz Carlos Fadel de Vasconcellos, et al.  |

NOGUEIRA, V. M. R. Direito à saúde: um convite a reflexão. Cad. Saúde Pública, 
Rio de Janeiro, 20 (3): 753-760, mai-jun, 2004.

PAIVA, D. C. P.; BERSUSA, A. A. S.; ESCUDER, M. M. L. Avaliação da assistência 
ao paciente com e\ou hipertenão pelo programa Saúde da Família do Município 
de Francisco Morato, São Paulo, Brasil. Cad  Saúde Pública, Rio de Janeiro, 22 (2) 
377-385, fev.2006.

PORTO H. M. P, wALDMANN, B. In: Saúde da Família histórias, práticas e 
caminhos / Organizado por Marta Júlia Marques Lopes e Dilmar Xavier da Paixão. 
Porto alegre: Editora da UFRGS, 2007.

PIRES, C. G. da; MUSSI, C. F. Refletindo sobre os pressupostos para o cuidar\
cuidando na educação em saúde da pessoa hipertensa. Rev. Esc. Enferm. USP 
2009; 43 (1) 229-36.

SILVA, M. A. M. da.; FERREIRA, E. F.; SILVA, G. A. O direito à saúde: 
apresentações de usuárias de uma Unidade Básica de Saúde; Rev. Physis- Revista 
de Saúde Coletiva, Rio de Janeiro 20 (4) 1183-1207.

SILVA, A. S. da; LAPREGA, M. R. Avaliação crítica do Sistema de Informação 
da Atenção Básica (SIAB) e de sua implantação na região de Ribeirão Preto, São 
Paulo, Brasil. Cad. Saúde Pública, v.21, n.6, p. 1821-1828, nov.-dez, 2005.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA. V DIRETRIzES BRASILEIRAS 
DE HIPERTENSãO. Arq Bras Cardiol. 2006:1-48.

STOTz EN. Os desafios para o SUS e a educação popular: uma análise baseada 
na dialética da satisfação das necessidades de saúde. In: Rocha CMF, Santos 
L, Bilibio LFS, Ceccim RB, Feuerwerker HAP, organizadores. Ver-SUS Brasil: 
cadernos de Textos. Brasília: Ministério da Saúde; 2004. v.1, p. 284-99.       

VIEIRA, F. S. Ações Judiciais e direito à saúde: reflexões sobre a observância aos 
princípios do SUS. Rev. de Saúde Pública, 2008; 42 (2) 365-9.

wORLD HEALTH ORGANIzATION (wHO). The World Health Report. 
Geneva: wHO, 2002.



capítulo 15

COnSIDeRaçõeS SOBRe OS aSPeCtOS legaIS 
DeSenvOlvIDOS PelOS MInIStÉRIOS: Da SaúDe, 

DO tRaBalhO e eMPRegO e Da PRevIDênCIa SOCIal 
eM RelaçãO aO DIStúRBIO De vOz RelaCIOnaDO 

aO tRaBalhO

Cristiane Cunha Soderini Ferracciu19

Marcia Soalheiro de Almeida20

Descritores: Saúde do Trabalhador – Docentes – 
Legislação - Notificação Compulsória de Doença - 
Políticas Públicas de Saúde

INTRODUÇÃO
Observa-se na sociedade atual que aproximadamente um 

terço das profissões tem a voz como ferramenta básica de trabalho1, 
ou seja, há uma grande parte da nossa força laboral composta por 
profissionais da voz, como por exemplo, a atividade profissional do 
professor. Tendo a voz lugar de destaque na atividade docente, ela 
apresenta grande influência na relação professor-aluno, nas relações 

19 Doutoranda em Saúde Pública pela ENSP/FIOCRUz, Professora Assistente do Curso de 
Fonoaudiologia - Centro de Ciências da Saúde – UNCISAL

20 Doutora em Fonoaudiologia em Pertubaciones de La Comunicación Humana pela Universidad Del 
Museo Social Argentino, Pesquisadora do Programa de Pós Graduação em Saúde Pública da ENSP/
FIOCRUz
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entre o professor e seus pares sendo também um identificador dos 
estados psicológicos, emocionais, de personalidade e de identidade do 
indivíduo. Assim sendo, a voz do professor é um importante recurso 
para a comunicação oral e, seus distúrbios podem exercer repercussões 
importantes para a sua vida, como a redução da inteligibilidade da fala 
tornando-a esteticamente inaceitável, a falta de efetividade de impor 
o controle da classe assim como dificultar a construção de relações 
afetivas e de trabalho com os alunos. Para realizar sua atividade 
docente com esmero, é importante que o professor apresente uma voz 
que demonstre estabilidade e resistência ao uso profissional, além de 
uma forma de se expressar apropriada que influencie no processo de 
aprendizagem dos alunos. 

Desta forma, a questão da saúde vocal do professor é fundamental 
e merece destaque por estar relacionada às condições ambientais e de 
organização do trabalho, condições de saúde e qualidade de vida, bem 
como às formas de como o professor vive, percebe e expressa estas 
condições e os seus enfrentamentos cotidianos.  

Dentre os fatores de risco para o desenvolvimento dos 
distúrbios da voz pode-se considerar os aspectos do ambiente e de 
organização do trabalho. Os aspectos ambientais que prejudicam 
o trato vocal são: altos níveis de ruído, choque térmico, ventilação 
inadequada, exposição a produtos químicos irritativos de vias 
aéreas superiores (solventes), presença de poeira e/ou fumaça, entre 
outros2,3,4 que trazem como consequências a elevação da intensidade 
da voz e o desencadeamento de alergias nas vias aéreas superiores. 
Quanto aos da organização do trabalho destacam-se a jornada 
prolongada, sobrecarga, acúmulo de atividades ou de funções, 
demanda vocal excessiva, ausência de pausas e/ou locais de descanso 
durante a jornada, falta de autonomia, ritmo estressante, trabalho sob 
forte pressão e insatisfação com o trabalho e com a remuneração5. 
Podemos citar como exemplo o docente que assume duas ou até três 
jornadas de trabalho por dia por conta da necessidade do aumento 
de renda e, em função da grande demanda de tarefas, não tem tempo 
para realizar repouso vocal. 
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Nesta categoria profissional, a associação de fatores ambientais 
com fatores da organização do trabalho atua como potencializadores 
para o desenvolvimento dos distúrbios da voz, cujos sintomas mais 
comuns são: rouquidão, pigarro ou tosse persistente, fadiga vocal, 
esforço para falar, sensação de aperto ou peso na garganta, falhas na 
voz, falta de ar para falar, afonia, ardência ou queimação na garganta, 
dentre outros6. 

Todos estes sintomas referidos contribuem para elevar 
a prevalência de queixas vocais e têm apresentado importantes 
limitações no desenvolvimento do trabalho docente, trazendo graves 
consequências, dentre elas: perda de dias de trabalho2,6,7,8, dificuldades 
na comunicação prejudicando o processo de ensino-aprendizagem3,9,  
relações profissionais e sociais conturbadas, problemas emocionais 
e psicológicos 10,11, além de situações de afastamento e incapacidade 
laboral temporária para o desempenho da função docente, gerando 
prejuízos sociais, econômicos, profissionais e sociais estimados em 
cerca de 200 milhões de reais ao ano5.

O cenário nacional aponta que pesquisas realizadas em todos 
os estados apresentaram percentagem que variou de 54% a 79,6% 
de queixas auto-referidas relacionadas à voz12,13,14,15,16,17. Esta variação 
pode ser explicada por inúmeros fatores, que podem ser ambientais, 
de organização do trabalho ou próprios do indivíduo. Um estudo 
realizado em todo o território nacional com o objetivo de investigar 
a prevalência de problemas de voz em professores e não professores a 
fim de se obter um perfil epidemiológico sobre a voz do professor no 
Brasil, observou que existe rouquidão em algum momento da vida em 
66,7% dos professores e 57,6% dos não professores. Dos profissionais 
que apresentavam rouquidão no momento da pesquisa 41,2% eram 
professores e 14,8% não professores. Já rouquidão relacionada ao 
trabalho em professores era de 82,2% e em não professores 19,3%. 
Portanto estes dados refletem os indicadores importantes sobre 
problemas de voz no desempenho docente18.

Apesar da comprovada relação entre uso profissional da voz e 
a incidência de casos de disfonia em professores, observam-se, através 
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do levantamento realizado neste trabalho, falhas na condução do 
sintoma, que apesar de ser de grande relevância para a saúde pública, 
de gerar problemas trabalhistas e previdenciários, ainda não foi 
identificado como agravo à Saúde do Trabalhador pelo Ministério da 
Saúde (MS), apesar de existirem bases legais no direito previdenciário 
que embasam tais sintomas. 

Portanto, diante das questões abordadas, buscou-se elucidar 
diversos aspectos que decorrem do Distúrbio de voz relacionado ao 
trabalho (DVRT) em professores e identificar as ações adotadas pelo 
Ministério da Saúde (MS), Ministério do Trabalho (MT) e Ministério 
da Previdência Social (MPS) que têm interfaces nos casos em que há 
situações de afastamento ou incapacidade vocal. 

DISTÚRBIO DE VOZ RELACIONADO AO TRABALHO DO PROFESSOR
Distúrbio de voz é um transtorno da comunicação oral, no 

qual a voz não desempenha sua função para conduzir a mensagem 
verbal e emocional de um indivíduo. Muitas vezes os termos 
rouquidão, disfonia e distúrbio da voz, são utilizados de forma 
equivalente, porém apresentam significados diferentes: rouquidão 
é um sintoma; disfonia um diagnóstico e, distúrbio de voz um 
transtorno da comunicação oral19,20.

Indivíduos com distúrbios de voz apresentam dificuldades de 
se comunicar com interlocutores distintos e em diversas situações 
podendo apresentar como consequência redução em seu bem-estar 
e qualidade de vida, que podem gerar implicações como: isolamento 
social, depressão, perda de dias de trabalho, dentre outros, em algumas 
profissões e ocupações 7,20,21,22,23..

Os DVRT são definidos como qualquer alteração vocal 
diretamente relacionada ao uso da voz durante a atividade 
profissional que diminua, comprometa ou impeça a atuação e/ou 
comunicação do trabalhador, que para, muitas profissões pode 
resultar em grandes impactos1.



335|  Direito e Saúde: Cidadania e Ética na Construção de Sujeitos Sanitários

Considerada uma profissão vulnerável ao desenvolvimento 
de distúrbios vocais, a grande maioria dos professores não tem 
consciência da importância da sua função sobre a formação social, 
cultural e educacional dos indivíduos. São profissionais profundamente 
responsáveis pela formação dos cidadãos de um país e, não atentam, 
também, para o fato de ser a sua voz o principal meio de transmissão 
de conhecimentos24. Neste sentido, tem-se a dimensão da função 
social que a voz do professor exerce numa sociedade e da importância 
de serem bons comunicadores em potencial.

Nesta categoria profissional há uma diferença entre os que 
trabalham na Rede Pública (e dentro dela, na esfera Municipal, 
Estadual ou Federal) ou na Rede Particular (e dentro dela, em 
colégios de elite ou populares). Também se diferenciam em relação 
ao tipo de contrato que têm com seus empregadores: na Rede Pública, 
são estatutários ou contratados; na Rede Particular contratados com 
carteira assinada ou não, temporários ou estagiários25. O professor 
da rede particular de ensino é um segurado do INSS previsto na 
Legislação. Além disso, se diferenciam em relação à cobertura 
previdenciária que possuem ou não26.  

Neste cenário, de acordo com o tipo de contrato de trabalho 
prestado, o professor acometido por DVRT e que esteja afastado 
do trabalho receberá orientações diferenciadas do Ministério do 
Trabalho e Emprego (MTE) ou do MPS caso necessite de apoio 
trabalhista e/ou previdenciário.

No entanto, a Legislação Trabalhista e previdenciária não 
cogita de sintomas, mas de doenças do trabalho que precisam ser 
diagnosticadas e atestadas como tal pelo médico assistente, passarem 
pelo crivo da empresa e serem referendadas pela perícia médica do 
INSS27, a quem compete avaliar a incapacidade laborativa e estabelecer 
o nexo técnico entre a doença e a existência do agente causador da 
lesão no trabalho do segurado. Neste caso é utilizada a Comunicação 
de Acidentes de Trabalho (CAT), que é o instrumento de registro dos 
casos de acidentes de trabalho e doenças relacionadas ao trabalho 
apenas dos trabalhadores em regime celetista da Consolidação 
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das Leis Trabalhistas (CLT), que são aqueles cobertos pelo Seguro 
de Acidentes de Trabalho (SAT), sendo excluídos os empregados 
domésticos, servidores públicos, autônomos, parte dos trabalhadores 
rurais e todos aqueles do mercado informal de trabalho28.

O professor da Rede Pública de ensino é um Funcionário Público 
Estatutário, que não está contemplado com o modelo descrito. Existe um 
Departamento de Perícias Médicas que é responsável pela realização dos 
exames admissionais de todo o Estado e pela avaliação de seus servidores 
no que se refere à concessão de afastamento (por doença, gestação, 
para acompanhar familiar enfermo), readaptação e aposentadoria 
por invalidez, através de seu corpo médico. Os afastamentos gerados 
por motivo de doença podem ser por incapacidade total ou parcial, 
temporária ou definitiva para o exercício das funções do servidor, que são 
avaliados por um médico perito e/ou por uma junta médica, de acordo 
com a especificidade de cada caso29. Para estes Funcionários Públicos, 
regidos por Estatutos e Legislações específicas, o instrumento de registro 
dos casos de acidentes de trabalho e doenças relacionadas ao trabalho se 
dá por meio da Notificação dos Acidentes de Trabalho (NAT). 

Com administrações diferentes, as regras que regem a profissão 
e os direitos dos professores também divergem. No Ensino Público, 
cada Estado têm suas regras próprias para estabelecer as formas 
de ingresso na carreira, os planos de cargos e salários e os direitos 
trabalhistas e previdenciários dos professores.

No caso dos professores pode-se afirmar que não existe 
definição de padrão de conduta nos casos de acometimento por DVRT. 

Embora haja consistências científicas da relação causal entre o 
uso inadequado da voz e o sobre-esforço vocal em algumas profissões 
e ocupações7,21,22,23, em muitos países como o Brasil as alterações 
resultantes dessa situação não são reconhecidas como enfermidades 
relacionadas ao trabalho. Tais países se limitam a reconhecer a 
magnitude do problema a nível internacional e a possibilidade de 
prevenção primária mediante programas especializados de saúde e 
seguridade do trabalho, sobretudo no âmbito privado.
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O MS, em relação à saúde do trabalhador, adotou uma conduta 
diferenciada que reconheceu e estimulou a publicação de protocolos 
de notificação compulsória, visando a vigilância, o que não ocorreu 
com o DVRT, que não consta na lista de doenças relacionadas ao 
trabalho editado em 1999.

Já o MTE, através de suas normas reguladoras (NR) sobre 
saúde e segurança no trabalho que guardam relação com as condições 
de trabalho, servem de referência para as questões ocupacionais, 
e basicamente referem-se às edificações, programa de prevenção 
de riscos ambientais (PPRA), ergonomia, trabalhos a céu aberto, 
condições de controle e conforto nos locais de trabalho, entre outras. 
Porém não dizem respeito ao processo de trabalho do professor. A 
que mais se aproxima, é a NR17, Anexo II, que destaca as condições 
de trabalho em tele-operadores. O documento explicita normas a 
serem cumpridas sobre o ambiente de trabalho (ruído, temperatura, 
ventilação e umidade) e sua organização (jornada de trabalho, relação 
trabalhador e demanda de produção, local para descanso, violência, 
autonomia no trabalho) e adiciona aspectos sobre saúde e voz 
incluindo capacitação, hidratação, saúde vocal e vigilância à saúde. 
Pela primeira vez, o uso da voz de forma profissional recebe atenção 
e cobertura legal em relação à capacitação, inclusive com qualificação 
semestral, regras de uso, tempo de uso, indicação de disponibilidade 
de água e vigilância, com exames obrigatórios de voz e audição30,31.

Observa-se que apesar da lógica das NRs do MTE atenderem 
basicamente a saúde ocupacional, diferentemente da saúde do 
trabalhador que busca o “bem estar e a vida com qualidade”, 
considerando o trabalho como fator determinante da saúde, 
reconhecendo sua importância para a subjetividade dos trabalhadores, 
e para sua inserção social, além de potencialmente ser capaz de 
provocar mal estar, adoecimento e morte, ainda não foi contemplada, 
pela ST, nenhuma ação de promoção da saúde vocal.

A assistência à saúde do trabalhador portador de doença 
do trabalho ou vítima de acidente de trabalho se dá no âmbito do 
SUS, que tem a função de executar as ações de saúde, garantindo 
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um conjunto de atividades que se destina, por meio das ações de 
vigilância epidemiológica e sanitária, de promoção e proteção da 
saúde dos trabalhadores, assim como a recuperação e reabilitação 
da saúde dos mesmos, quando estes forem submetidos aos riscos e 
agravos advindos das condições de trabalho, conforme determinação 
constitucional e legal32.  

As ações em ST na rede do SUS, após o marco legal da 
Constituição Federal (CF) de 1998 e da Lei Orgânica da Saúde 
(LOS), assumiram novas formas de organização. Posteriormente 
com a proposição da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do 
Trabalhador (RENAST), o MS priorizou o investimento nos Centros 
de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) como a principal 
estratégia da Politica Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador 
para o SUS. Os CEREST’s devem estar integrados entre si, e cabe aos 
regionais, fornecer suporte técnico especializado para a rede de serviços 
do SUS, efetuar o atendimento de forma integral e hierarquizada 
aos casos suspeitos de Doenças Relacionadas ao Trabalho (DRT), 
para estabelecer a relação causal entre o quadro clínico e o trabalho. 
Os agravos à saúde do trabalhador devem ser objeto de estudo, de 
vigilância e de intervenção do MS, MPS e MTE33. Portanto, cabe aos 
CEREST’s a orientação ao SUS sobre os agravos.

No entanto, observamos ainda que a falta de conhecimento 
sobre a real dimensão dos agravos impede que a sociedade os visualize, 
dificulta a definição de políticas públicas para o SUS e em especial o 
desenvolvimento de ações que garantam o amparo legal necessário ao 
professor com DVRT.  

O DVRT pode ser reconhecido como uma doença do trabalho, 
baseado na Lei n. 8.213/91, que trata dos benefícios do Regimento 
Geral da Previdência Social (RGPS) e, através do artigo 20, inciso II,  
introduz o conceito de doença do trabalho  como qualquer alteração 
desencadeada ou agravada por condições especiais em que o trabalho é 
realizado ou que com ele se relacione”. Também dispõe sobre questões 
ligadas aos acidentes no trabalho no que tange à conceituação, 
beneficiários e benefícios. 
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Desta forma, o MS, o MPS e o MTE necessitam criar e manter 
protocolos, convênios e comissões intersetoriais que busquem 
desenvolver a interligação das áreas, para discussão e construção de 
ações comuns, não só pela importância do tema, como também, pela 
tutela da Legislação Previdenciária, que garante proteção à saúde 
do trabalhador, incluindo aí o professor acometido por DVRT que 
necessita de amparo legal.

BASES LEGAIS: COMO O MS, O MPS E O MTE ATUAM EM RELAÇÃO AO 
DISTÚRBIO DE VOZ RELACIONADO AO TRABALHO DO PROFESSOR

Até o advento da Constituição de 1988, a Saúde no Brasil 
limitava-se a um direito trabalhista e previdenciário, que consistia em 
assistência sanitária, hospitalar e médico-preventiva (art. 165, XV da 
Constituição de 1967/69), devido como contraprestação da contribuição 
previdenciária. O sistema anterior, que foi organizado de acordo com a 
Lei no 6.229/75 (revogada expressamente pela Lei no 8.080/90) incluía as 
ações e os serviços executados pelos MS, MTE e MPS34.

Portanto, era de competência do MTE “cuidar da higiene 
e segurança do trabalho, prevenção de acidentes, de doenças 
profissionais e desenvolver programas de preparação de mão-de-obra 
para o setor saúde”35.

Gradativamente, a Saúde passou por transformações e foi 
tratada com profundidade ganhando importância na nossa Carta 
Magna elevando o direito à saúde como direito individual e social. O 
Art. 6 estabelece: “são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, 
o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade 
e à infância e, a assistência aos desempregados, na forma desta 
Constituição”. Já o Art. 196 estabelece que “a Saúde é um direito de 
todos e dever do Estado”, que deve ser “garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco da doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação”36.
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Estabeleceu-se, portanto divergência de opiniões quanto à 
competência do SUS para proceder à fiscalização pertinente à saúde 
do trabalhador, já que era de competência da União, que a exercia 
através do MPS e do MTE37.

Foram consagrados os princípios do direito à saúde, do 
dever do Estado de garanti-lo, do acesso universal e gratuito, da 
descentralização, da participação da comunidade, da unicidade 
conceitual do sistema, da direção única em cada esfera de governo, 
da integração de ações preventivas com as curativas etc. Desta forma, 
a saúde, como decorrência do direito à vida, é assegurada a qualquer 
indivíduo no exercício ou não de uma atividade laboral. Assim, o 
indivíduo em sua atividade de trabalho tem o direito de não ser 
submetido a riscos, pouco importando se a atividade é executada no 
mercado formal ou informal, com ou sem carteira de trabalho, em 
ambiente urbano ou rural etc38. 

As ações e atribuições em ST na rede do SUS, após o marco 
legal da CF de 1988 e da LOS está também definida no Artigo 6° 
como um “conjunto de atividades que se destina, através de ações 
de vigilância epidemiológica e sanitária, à promoção e proteção dos 
trabalhadores e assim visa a recuperação e reabilitação da saúde dos 
trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições 
de trabalho. Trabalhador compreendido como sendo “todos os homens 
e mulheres que exercem atividades para seu próprio sustento e/ou de 
seus dependentes, qualquer que seja a forma de inserção no mercado 
de trabalho, nos setores formal e informal da economia”, conforme 
descrição no documento da Política Nacional de Segurança e Saúde 
do Trabalhador (PNSST), em 2004.

Portanto, a CF reconhece ao SUS a competência para atuar 
preventivamente no ambiente de trabalho. Nesse sentido, verifica-se 
que o ambiente de trabalho é o fator condicionante ou determinante 
do acidente de trabalho ou doença profissional e constata-se que 
estes danos à saúde resultam da influência trabalhador-ambiente 
de trabalho. 
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A medicina curativa ou assistencial pouco ou nada resolve 
nesta área, pois estas doenças profissionais e do trabalho deixam 
consequências definitivas. Por isso, a prevenção no próprio ambiente 
de trabalho ainda é a maneira mais efetiva no combate à doença e 
acidente de trabalho. 

Os dispositivos da Lei n° 8.080/90 anteriormente citados, 
priorizam as ações preventivas nos ambientes e processos de trabalho. 
Com o objetivo de garantir as normas e preceitos constitucionais que 
amparam a ST, há que se reconhecer, fundamentalmente, a competência 
do SUS para fiscalizar ou vistoriar os ambientes de trabalho.

Visando subsidiar as ações de diagnóstico, tratamento e 
vigilância em saúde e o estabelecimento da relação da doença com o 
trabalho e das condutas decorrentes, o MS, cumprindo determinação 
contida na LOS, elaborou uma Lista de DRT’s, publicada na 
Portaria/MS n.º 1.339/1999, que foi também adotada pelo MPS, 
regulamentando o conceito de Doença Profissional e de Doença 
Adquirida pelas condições em que o trabalho é realizado39, Doença do 
Trabalho, segundo prescreve o artigo 20 da Lei Federal nº 8.213/1991, 
constituindo o Anexo II do Decreto n.º3.048/1999. 

Com a estruturação do MPS e do MTE e com a redefinição 
de funções, atualmente a Previdência Social não compreende 
mais saúde, ou seja, a ST está no âmbito do SUS e todas as ações 
e serviços públicos de saúde são executados por este sistema. 
Assim, o MTE ficou responsável por realizar ações de fiscalização 
e vigilância do trabalho (Art. 21, XXIV), justificada por diversas 
situações diretamente envolvidas nas relações de trabalho, como 
o trabalho escravo, ou de menores, o trabalho ilícito, a jornada 
de trabalho, e que só, indiretamente, interessam à saúde. O MPS 
ficou com as ações tendentes a verificar o direito a benefícios 
previdenciários, tais como a atividade de perícia médica, 
inclusive para verificação de capacidade laborativa residual ou 
das profissões compatíveis com a reabilitação profissional, ou que 
caracterizem concessão de benefício.
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No Brasil, são elegíveis aos benefícios concedidos em razão da 
existência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais 
do trabalho, o segurado empregado, o trabalhador avulso e o segurado 
especial, no exercício de suas atividades40. Trabalhador avulso é aquele 
trabalhador que presta serviço a várias empresas, mas é contratado 
por sindicatos e órgãos gestores de mão-de-obra e, segurados especiais 
os trabalhadores rurais que produzem em regime de economia 
familiar, sem utilização de mão de obra assalariada permanente41. Para 
o MPS são considerados empregados os trabalhadores com carteira 
assinada, trabalhadores temporários, diretores-empregados, quem 
tem mandato eletivo, quem presta serviço a Órgãos Públicos, quem 
trabalha em empresas nacionais instaladas no exterior, multinacionais 
que funcionam no Brasil, organismos internacionais e missões 
diplomáticas instaladas no país.

Até abril de 2007, a perícia médica do Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) obrigava a existência de uma Comunicação de 
Acidente do Trabalho – CAT protocolada junto ao INSS, para que fosse 
caracterizado um evento de incapacidade laborativa como um acidente 
ou uma doença do trabalho. Desde então, a rotina de concessão de 
benefícios de natureza acidentária foi alterada junto ao Sistema de 
Administração dos Benefícios por Incapacidade – SABI, permitindo 
a caracterização do evento como de natureza acidentária mesmo que 
não apresentasse uma CAT vinculada ao benefício requerido. 

Outras medidas também foram tomadas a fim de mudarem 
o perfil da concessão de auxílios-doença como a implementação do 
Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário – NTEP, a adoção das 
listas A e B do Anexo II do Regulamento da Previdência Social (RPS) 
(Decreto Nº 3.048/1999), além da possibilidade de caracterização 
da natureza acidentária a partir da anamnese do caso efetuada pela 
perícia médica do INSS42.

Esses conjuntos de medidas promoveram uma mudança no 
perfil da concessão de benefícios previdenciários e acidentários e 
mostraram-se efetivos na redução da subnotificação de acidentes 
e doenças do trabalho43. A Instrução Normativa (IR) nº 31 de 16 de 
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abril de 2007, aperfeiçoa o reconhecimento pelo MPS de doenças 
relacionadas ao trabalho, confirmando a nova metodologia do nexo 
epidemiológico e do combate sistemático às subnotificações. Os nexos 
ajudam a reconhecer os direitos e a proteger a saúde dos trabalhadores. 
O reconhecimento das incapacidades laborativas remete às empresas a 
observarem com mais consistência os programas de proteção à saúde 
dos trabalhadores e as normas legais pertinentes44.

Para o Direito Previdenciário, a perícia médica é uma atividade 
realizada no INSS para verificação médica com diversas finalidades 
administrativas, entre elas a análise da incapacidade laborativa 
consequente a traumas ou doenças para a concessão de benefícios 
por incapacidade, à constatação da invalidez para a concessão 
de benefícios assistenciais, o enquadramento da doença de que o 
examinado é portador, em várias situações de direito a benefícios 
fiscais, tais como isenção de pagamento de imposto de renda para 
aposentados, entre outros. É de competência exclusiva de um médico 
concursado e habilitado internamente, que deve dominar a Legislação 
Previdenciária e Trabalhista45.

Quando as DRT’s são equiparadas a acidentes de trabalho, é de 
competência do INSS que o segurado e seus dependentes tenham direito 
a benefícios como o auxílio-doença-acidentário (B91) - concedido 
a trabalhadores doentes e com incapacidade para o trabalho, se, e 
somente, se caracterizar uma doença adquirida em consequência do 
trabalho; auxílio-doença (B31) – concedido a trabalhadores doentes 
em caso de qualquer doença que leve à incapacidade no trabalho; 
auxílio-acidente (B94) – concedido como seguro mensal e vitalício, se 
as sequelas das lesões decorrentes do acidente de trabalho implicarem 
redução da capacidade funcional, aposentadoria por invalidez e 
pensão por morte. 

Os segurados e seus familiares têm também direito ao 
Programa de Reabilitação Profissional e ao Serviço Social, com 
prioridades no atendimento, peculiares a essa modalidade de agravo à 
saúde, independente do tempo de contribuição37. Vale salientar que a 
caracterização de uma DRT pelo Seguro de Acidente de Trabalho- SAT/
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INSS gera estabilidade no emprego, de um ano, que os trabalhadores 
segurados adquirem após a cessação do auxílio-doença acidentário, 
garantia que não é prevista após a cessação do auxílio-doença comum 
ou previdenciário (art. 346 do Decreto n.º 3.048/1999)46.

Embora haja evidências científicas da relação causal entre o 
uso inadequado da voz e o sobre-esforço vocal em algumas profissões 
e ocupações 3,19,41,45,46, em muitos países como o Brasil as alterações 
resultantes dessa situação não são reconhecidas como enfermidades 
relacionadas ao trabalho.

Em nosso país as discussões sobre este tema iniciaram-se em 
1994, com várias tentativas de busca por consenso multiprofissional. 
Em 2004, devido aos olhares distintos, a discussão ficou inviável pela 
insistência no uso do termo laringopatia como doença relacionado ao 
trabalho e houve cisão entre as categorias profissionais que discutiam 
o tema. Paralelamente, o MS define estratégias para o enfrentamento 
das questões relacionadas à Saúde do Trabalhador e dentre várias 
ações solicita aos Cerest’s participação na elaboração de protocolos 
orientativos. Surge então, a proposta do Cerest-SP de discutir o 
distúrbio de voz como dano relacionado ao trabalho. Ocorrem novos 
debates com a participação do INSS e há a decisão consensuada sobre 
a necessidade de encaminhamento ao Ministério da Previdencia, 
novamente a discussão foi interrompida, sem maiores detalhes. Em 
2009-2010, a Academia de ORL (ABORL, dentro da qual está a ABLV) 
monta o COMVOz Comitê Multidisciplinar de Voz Profissional e 
novas discussões acontecem. Concomitantemente, através do Cerest/
RJ há uma publicação que estabelece que as DVRT’s são de interesse 
estadual para notificação. Em 2011, o MS é novamente provocado, 
retoma as discussões e encaminha o documento para o COMVOz 
para análise. A versão final do documento DVRT (já entregue 
oficialmente ao MS) tem o apoio deste Comitê o que promove um 
retorno à discussão do DVRT de uma forma coesa pelas Entidades 
representativas de Fonoaudiologia e Otorrinolaringologia.

Por outro lado, é interessante destacar que a Lista Brasileira de 
DRT’s46, produzida pelo MS e adotada pelo MPS (INSS), não incluiu 



345|  Direito e Saúde: Cidadania e Ética na Construção de Sujeitos Sanitários

os DVRT’s. Na seção II – DRT’s encontra-se o capítulo 13: Doenças 
do Ouvido Relacionadas ao Trabalho (Grupo VIII da CID-10). Ao se 
verificar as patologias ali listadas, encontramos não só transtornos dos 
ouvidos, médio e interno, como também das cavidades paranasais. 
No grupo X da CID-10, Capítulo 15 se refere às Doenças do Sistema 
Respiratório Relacionadas ao Trabalho, alterações relativas aos outros 
segmentos anatômicos incluídos na otorrinolaringologia. Neste 
Capítulo a disfonia é incluída como um sintoma da laringotraqueíte, 
mas não é mencionado o uso excessivo da voz no trabalho como fator 
de risco. Ainda assim, nenhum dos dois capítulos cita os DVRT’s. 
Mesmo tendo sido, essa lista, elaborada antes do CNVP5, ainda se 
encontra em vigor29. 

Para o CNVP5 a falta de listas ou relações de doenças 
aumenta a subjetividade das decisões administrativas e técnicas 
que são agravadas pela ausência não apenas dos nomes das doenças 
reconhecidas para fins do Seguro Social Brasileiro, como também de 
critérios diagnósticos para estas mesmas entidades, bem como de 
critérios para avaliação da incapacidade laborativa29. Ou seja, perante 
o INSS não existe Lei que reconheça e discorra sobre os DVRT’s. Com o 
objetivo de contribuir para a redução dos conflitos no que se refere aos 
DVRT, o CNVP5 recomenda a inclusão na Legislação Previdenciária 
(e no Anexo de reconhecimento para auxílio-acidente) e nas Listas 
A e B da Lei Nº 8213/9141 e no Decreto Nº3048/9942: a) inclusão de 
diagnósticos que contemplem os DVRT nas suas diversas alterações 
e graus, com repercussão na capacidade laborativa (incapacidade 
temporária e definitiva); b) criação de norma previdenciária que 
inclua os procedimentos de reconhecimento de capacidade e 
incapacidade laborativa e fixação de nexo causal e técnico, para o 
reconhecimento de direito civil e social do trabalhador visando à 
concessão de benefícios previdenciários previstos em lei; c) essa 
proposta de alteração dos diplomas legais proporcionará a geração 
de estatística real, dimensionando o problema de forma nacional, 
auxiliando a fundamentar e redirecionar as políticas nacionais de 
saúde pública.
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Portanto, a frequência, a gravidade e as repercussões sociais 
do DVRT transformaram-no em uma questão relevante para a 
Saúde Pública, e para a ST, considerando o grande contingente de 
trabalhadores nessa categoria no Brasil e no mundo47,48,49,50, o que 
torna satisfatório para justificar uma norma técnica da Previdência 
Social dando ao DVRT o status que ele merece dentro do universo das 
doenças ocupacionais previstas na nossa Legislação infortunística28.

A IMPORTâNCIA DA NOTIFICAÇÃO 
O estabelecimento da relação causal ou do nexo entre um 

determinado evento de saúde-dano ou doença – individual ou coletivo, 
potencial ou instalado, e uma dada condição de trabalho, constitui a 
condição básica para a implementação das ações de ST nos serviços 
de saúde.

A decisão quanto à existência de relação causal entre uma 
doença diagnosticada ou suspeita e uma situação de trabalho ou 
ambiental é considerada por Dembe (1996)52 como processo social. 
Segundo Desoille, Scherrer & Truhaut (1975)53, a comprovação deve 
basear-se em argumentos que permitam a sua presunção, sem a 
existência de prova absoluta“. A noção de presunção na Legislação de 
diferentes países visou beneficiar o trabalhador e a evitar discussões 
intermináveis sobre essas relações39.

Considerando a necessidade da diponibilidade de informação 
consistente e ágil sobre a situação da produção, perfil dos trabalhadores 
e ocorrência de agravos relacionados ao trabalho para orientar as 
ações de saúde, a intervenção nos ambientes e condições de trabalho, 
subsidiar o controle social, e pela constatação de que essas informações 
estão dispersas, fragmentadas e pouco acessíveis, no âmbito do SUS, 
foi publicada a Portaria nº 104/GM de 25 de janeiro de 2011, que 
define as terminologias adotadas em Legislação nacional, conforme o 
disposto no Regulamento Sanitário Internacional 2005 (RSI 2005), a 
relação de doenças, agravos e eventos em Saúde Pública de notificação 
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compulsória em todo o território nacional e estabelece fluxo, critérios, 
responsabilidades e atribuições aos profissionais e serviços de saúde54.

Notificação é a comunicação de ocorrência de determinada 
doença, ou agravo à saúde, feita à autoridade sanitária por profissionais 
de saúde ou qualquer cidadão para fins de adoção de medidas de 
intervenção pertinentes55. O MS utiliza vários sistemas e bases de 
dados para incorporar informações de interesse da ST, e dentre eles 
o Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN/SUS, 
que é alimentado não só pela notificação e investigação de casos de 
doenças e agravos que constam da lista nacional de doenças mas 
também as já definidas como de risco para o trabalhador em rede de 
serviços sentinela no SUS.

No caso do DVRT, esta portaria não o inclui entre os agravos de 
notificação compulsória ao SINAN, porém, os Municípios e Estados 
podem estimular sua notificação, como por exemplo, tornar de 
interesse estadual a notificação, reconhecendo-a como uma questão 
de Saúde Pública55.

É de fundamental importância esta notificação para que, de 
forma inter-setorial e harmônica, políticas e programas de promoção 
da saúde vocal, de prevenção de distúrbios funcionais ou orgânicos, 
de diagnóstico precoce, de tratamento, readaptação e reabilitação 
profissional em saúde vocal sejam desenvolvidos. 

O MPS dispõe, de forma mais sistemática, apenas os dados sobre 
a ocorrência de acidentes de trabalho e doenças profissionais, notificados 
por meio da CAT, da população segurada  coberta pelo SAT, que 
corresponde a um terço da população economicamente ativa. Para um 
número expressivo de trabalhadores não existem informações, mesmo 
entre os trabalhadores segurados pelo SAT. Estudos têm apontado 
níveis de subnotificação bastante elevados. A subnotificação de um caso 
de doença de notificação compulsória refere-se àquele caso que, tendo 
preenchido os critérios de definição de caso estabelecidos pela vigilância 
e sido identificado pelo profissional de saúde, não foi notificado ao 
serviço local de saúde pública, ou não foi notificado dentro de período de 
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tempo estabelecido56. A subnotificação de casos implica uma estimativa 
equivocada da magnitude de uma doença, lesa o trabalhador que, ao 
não ter a doença caracterizada como relacionada ao trabalho, não tem 
seus direitos reconhecidos e também prejudica a elaboração de políticas 
públicas de prevenção de acidentes e doenças do trabalho, uma vez que 
não dispõe de informações confiáveis sobre  agravos. 

O MPS implantou o NTPE em 2007 que é um procedimento 
que consiste em identificar quais doenças e acidentes estão relacionados 
com a prática de uma determinada atividade profissional e reconhece o 
benefício como acidentário mesmo sem a CAT. Este novo método é de 
especial importância para as doenças ocupacionais, nas quais há grande 
resistência à emissão da CAT e passou a constar da Lei nº 8213 /91, com 
a redação dada pela Medida Provisória (MP) nº.316 /06, posteriormente 
convertida na Lei nº.11430, de 26 de dezembro de 2006, que acrescentou 
o art. 21-A ao Plano de Benefícios. Como justificativa do MPS para a 
implantação do NTPE encontraram a produção de dados mais precisos 
sobre acidentes de trabalho e doenças ocupacionais no Brasil, superando 
as dificuldades provenientes da subdeclaração do CAT, além de permitir, 
também, a criação de instrumentos que permitam melhorar a gestão da 
área de benefícios por incapacidade e a formulação de políticas próprias 
da previdência57.

Desta maneira, é positiva a iniciativa do MPS de adotar o NTPE 
para estabelecimento de nexo causal entre o agravo e o trabalho, mesmo 
porque é preciso considerar em especial a situação diferenciada do  
professor, funcionário público, da rede pública, regido por Estatutos e 
Legislações específicas, e que tem como  instrumento de registro dos 
casos de acidentes de trabalho e DRTs a Notificação dos Acidentes de 
Trabalho (NAT).

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A Legislação brasileira deixa a desejar ao não apresentar um 

capítulo especial para os distúrbios da comunicação manifestos pelo 
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DVRT’s. Iniciativas para o reconhecimento e a padronização dos 
DVRT já estão sendo tomadas no sentido de reconhecê-los como 
doença ocupacional. O DVRT deve ser reconhecido como uma 
doença do trabalho, assim entendida como a definida no art. 20, II da 
Lei n. 8.213/91 do MPS. 

As ações desenvolvidas para o reconhecimento do DVRT e o 
consequente aprimoramento das Legislações sobre saúde e segurança 
no trabalho voltado para os profissionais que dependem da voz 
enquanto instrumento de trabalho devem estar de acordo com as 
diretrizes da Política Nacional de Saúde do Trabalhador.

O documento para o reconhecimento foi reformulado e 
enviado ao Ministério da Saúde para agregar o rol de protocolos de 
agravos relacionadas ao trabalho e encontra-se em encaminhamento 
para consulta pública. 

No momento, a Legislação nacional mostra-se inapropriada 
para incluir todos os casos que lhe seriam de direito, e a indenização 
econômica e social do professor/trabalhador que se prejudicou não 
encontra o respaldo que lhe seria justo. A notificação do DVRT é de 
fundamental importância para que políticas e programas da saúde 
vocal sejam implementados.

Portanto, observa-se que, através de todo o levantamento 
realizado, que as ações legais desenvolvidas pelos pelos Ministérios 
da Saúde, do Trabalho e Emprego e da Previdência Social em 
relação ao Distúrbio de Voz Relacionado ao Trabalho do Professor 
são incipientes.
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capítulo 16

jUDICIalIzaCãO Da aSSIStênCIa faRMaCêUtICa: DOIS 
PeSOS e UMa MeDIDa

Suelma de Fátima Bruns
Vera Lucia Luiza

Egléubia Andrade de Oliveira

INTRODUÇÃO
Cada vez mais a discussão acerca da atuação do judiciário na 

garantia dos direitos à assistência farmacêutica ganham importância 
no Brasil. O aumento progressivo de demandas judiciais buscando 
a tutela de um direito individual ao fornecimento de medicamentos 
vem tomando proporções significativas. Segundo dados do Ministério 
da Saúde, em 2005 foram 387 ações; 2.625 em 2006; 2.979 em 2007 
e 783 ações de janeiro a julho de 2008. Os custos de tais ações para 
o governo federal foram de 2,5 milhões, 7 milhões, 15 milhões e 48 
milhões de reais respectivamente nos mesmos períodos. Em apenas 
três anos a aquisição de medicamentos por ações judiciais cresceu 
1.920% (BRASIL, 2008b). Já os valores gastos para cumprir decisões 
judiciais que determinavam o fornecimento de medicamentos de alto 
custo aumentaram mais de 5.000% nos últimos seis anos. Foram gastos 
R$ 2,24 milhões em 2005 contra R$ 132,58 milhões em 2010 (BRASIL, 
2011). De forma semelhante, o mesmo fenômeno vem ocorrendo a 
nível estadual e municipal.

Via de regra, o termo judicialização tem sido utilizado para 
denominar o aumento das demandas judiciais no campo da saúde e 
a consequente intervenção do Poder Judiciário nas políticas públicas, 



358 Orgs. Maria Helena Barros de Oliveira, Luiz Carlos Fadel de Vasconcellos, et al.  |

tendo como base o termo ”judicialização da política”, o qual passou a 
ter repercussão nos debates das ciências jurídicas e sociais, a partir das 
contribuições da pesquisa de Vallinder e Tate “The Global Expansion 
of Judicial Power”(1995), no qual se aborda a expansão do Poder 
Judiciário no processo decisório das democracias contemporâneas 
e se define ‘judicialização’ como sendo a ”reação do judiciário à 
provocação de terceiros e que tem por finalidade revisar a decisão de 
um poder público tomando como base a Constituição” (VALLINDER; 
TATE, 1995).

Portanto, a expressiva expansão do poder judiciário no Brasil 
se deu a partir da assunção do papel normativo da Carta Magna 
de 1888, que proclama o direito à saúde calcado nos princípios da 
universalidade, igualdade e integralidade, garantindo aos cidadãos 
seu acesso às ações e serviços de saúde, por meio do Sistema único de 
Saúde – SUS. Sua regulamentação se deu por meio da Lei 8.080/90, que 
dispõe sobre as condições para a promoção, proteção, recuperação da 
saúde e a organização e funcionamento dos serviços correspondentes, 
bem como estabelece em seu artigo sexto, que estão incluídas no 
campo de atuação do SUS a execução de várias ações, entre elas, a 
de garantir a assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica 
(BRASIL, 1990).

É importante mencionar, o estabelecimento da Política 
Nacional de Medicamentos, em 1998, que propõe garantir a 
segurança, a eficácia e a qualidade dos medicamentos ao menor 
custo possível e promover o uso racional e o acesso da população 
aos produtos considerados essenciais, cabendo aos entes federados 
- União, estados, Distrito Federal e municípios - a aquisição e 
distribuição de acordo com os critérios técnicos, administrativos 
e operacionais, conforme legislação vigente (BRASIL, 1998). Cabe 
destacar, também, a promulgação em 2004 da Política Nacional 
de Assistência Farmacêutica como parte integrante da Política 
Nacional de Saúde, que envolve um conjunto de ações voltadas à 
promoção, proteção e recuperação da saúde e garante os princípios 
da universalidade, integralidade e equidade (BRASIL, 2004).
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Levando-se em consideração os preceitos constitucionais já 
mencionados e com base nos dispositivos normativos supracitados, 
pode-se concluir que o Estado tem o dever de garantir direitos quanto 
à promoção da saúde para todos os cidadãos. No entanto, o que se 
percebe, é que apesar dos avanços ocorridos nos últimos anos, a 
administração pública, não tem conseguido atender plenamente às 
diretrizes preconizadas na Constituição Federal de 1988 criando-
se, portanto, um conflito no tratamento das questões relativas à 
implementação de direitos ali assegurados. Diante disso, torna-se 
estratégico um outro direito fundamental que é o acesso à justiça, 
positivada no artigo 5º, inciso XXXV, da Carta Magna, onde explicita 
que se faz necessário que o Estado garanta meios para viabilizar 
o acesso à Justiça, quando houver lesão ou ameaça de lesão aos 
direitos constitucionais - “a lei não excluirá da apreciação do Poder 
Judiciário lesão ou ameaça a direitos” (BRASIL, 2008a). Cabe assinalar 
que o caminho judicial vem favorecendo o exercício dos preceitos 
constitucionais da universalidade e integralidade na assistência à 
saúde. Poder-se-á dizer o mesmo, entretanto, quanto ao principio da 
equidade na saúde? Ora, se, por um lado, as decisões judiciais buscam 
garantir o medicamento ao cidadão, por outro, imputam ao gestor 
a tomada de decisões que, na maioria das vezes, negam preceitos 
contidos na Constituição brasileira e em qualquer sociedade justa: o 
acesso à assistência à saúde de qualidade e à equidade para uns em 
detrimento a outros.

Esse fenômeno, com repercussões no Poder Público, tem 
levado a um confronto entre os Poderes Executivo e Judiciário, daí 
decorrendo um verdadeiro desafio no que concerne à aplicação dos 
postulados da Constituição Federal, que garante o direito à igualdade 
e à integralidade na assistência à saúde, assim como o acesso 
universalizado. Portanto, faz-se necessário problematizar os efeitos 
que permeiam os atores envolvidos e as instituições públicas que 
lidam com essa nova questão.

Nesse contexto, alguns obstáculos merecem destaque. Por 
exemplo, equacionar valores e interesses legítimos relacionados a um 
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bem considerado essencial – a saúde – com a escassez de recursos no 
setor. Não raro, o princípio básico na distribuição de ativos na saúde, 
que é o da equidade, deixa de ser observado.

As crescentes demandas judiciais com vistas à garantia do 
acesso a medicamentos que não são encontrados na rede pública por 
diversos motivos, têm contribuído com a desestruturação da assistência 
farmacêutica previamente planejada. As principais razões que dão 
origem as ações judiciais para garantir o acesso a medicamentos são: a 
prática de preços abusivos pelos fabricantes, não serem padronizados, 
inexistência de registro no país, falta de estoque, dúvidas quanto à 
eficácia terapêutica, entre outras (CHIEFF; BARATA, 2009).

O propósito do presente texto foi o de verificar como os 
autores vêm abordando a judicialização da assistência farmacêutica, 
dando especial ênfase às questões do direito (individual/coletivo), de 
igualdade, da equidade, da integralidade, da distribuição de ativos, dos 
conflitos que permeiam essa temática, bem como as consequências 
das ações judiciais para a gestão do SUS.

Assim, a proposta foi efetuar uma reflexão sobre o tema a partir 
de revisão da literatura com base em artigos científicos relacionados 
à judicialização da assistência farmacêutica no Brasil, publicados 
em periódicos disponíveis na base Scielo e Lilacs durante o período 
compreendido entre 2005 e 2010. Foram utilizados como termos 
de busca:“Direito and saúde and assistência farmacêutica”; “saúde 
and  justiça and  medicamento”; “saúde and  justiça  and  iniqüidade”; 
“Judicialização de medicamentos”; e “Judiciais”. Santos (2004) 
assinala que, é caracterizada como pesquisa bibliográfica aquela 
que é desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído 
principalmente de livros e artigos científicos.

A matriz conceitual da reflexão repousa nas contribuições de 
John Rawls e Amartya Sen sobre os princípios de justiça: Igualdade e 
Equidade, objetivando, verificar como a literatura científica brasileira 
aborda a questão da judicialização da assistência farmacêutica, à luz 
destes princípios.
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Nesse contexto, suscitam-se os seguintes questionamentos: 
Como a judicialização da assistência farmacêutica vem sendo 
abordada nos artigos selecionados? Como os estudiosos John Rawls 
e Amartya Sen, discutem as questões de igualdade e de equidade? 
Nos artigos selecionados, os autores analisam o impacto que as 
decisões judiciais em prol das demandas individuais tem causado 
para as demandas coletivas?

Nossa hipótese é de que há consenso entre os autores de que 
não se trata de negar os direitos dos indivíduos, mas de pontuar a 
inobservância por parte do Judiciário dos princípios norteadores da 
política de saúde, bem como do princípio da equidade na dimensão 
coletiva. Portanto, a justiça vem assegurando a tutela dos direitos de 
igualdade em detrimento dos direitos de equidade.

Admitindo, a importância estratégica do tema - judicialização 
da assistência farmacêutica - pelo amplo debate em torno da 
cobertura, do acesso universal e integral, face a escassez de recursos 
financeiros e em cumprimento ao direito constitucional, justifica-se a 
iniciativa de desenvolver o presente ensaio, como forma de colaborar 
para aprofundar a discussão, considerando sua contribuição para a 
consolidação do Sistema único de Saúde, que tem como pressupostos 
prestar serviços com eficiência, com qualidade, com maior equidade, 
mantendo sua sustentabilidade financeira.

Foram localizados 91 artigos e, após a leitura do resumo, 
selecionados os 18 que se adequavam à proposta da pesquisa. 
Adicionalmente foram lidas contribuições de John Rawls (1997, 2003) 
e Amartya Sen (2000, 2001, 2002) sobre os princípios de justiça.

PRINCÍPIOS DE JUSTIÇA - IGUALDADE E EQUIDADE: AS CONTRIBUIÇÕES 
DE JOHN RAwLS E AMARTyA SEN.

Discorre-se aqui sobre dois dos princípios paradigmáticos de 
justiça, presentes na discussão sobre a alocação de recursos públicos 
em saúde: o princípio da ‘igualdade’ e o da ‘equidade’. É evidente que 
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outros princípios são passiveis de aplicação, mas a escolha destes se 
justifica por estarem presentes nas discussões que tratam de alocação 
de recursos públicos, sobretudo no campo da saúde. Assim sendo, 
escolheu-se abordar de forma breve as contribuições de dois autores. 
John Rawls, norte-americano, autor de “Uma Teoria da Justiça”, 
considerada uma das mais importante obras de filosofia política do 
século XX, na qual faz explanação sistemática sobre o tema ‘justiça’, 
propondo princípios e procedimentos a serem seguidos pelo Estado 
para resolução ou diminuição das desigualdades existentes na 
sociedade. Fundamenta-se na prioridade do justo sobre o bem, tendo 
como foco em suas obras a justiça como fator de equidade. A teoria 
da justiça de Rawls, reconhecida mundialmente, tem influenciado as 
políticas públicas de vários países, entre eles o Brasil.

O indiano Amartya Sen, Prêmio Nobel de Economia de 1998 
e um dos criadores do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), 
desenvolveu relevantes estudos sobre a teoria da escolha social, economia 
do bem-estar e desigualdades sociais, sendo uma de suas principais 
obras “Desigualdade reexaminada”. Sen acolhe parcialmente as idéias 
de Rawls, assim como propõe o aperfeiçoamento das mesmas.

Ao tratar o tema justiça, Rawls dá ênfase às instituições, uma 
vez que, na sua concepção, é na estrutura básica da sociedade que se 
encontra o principal objeto da justiça, pois é através das principais 
instituições sociais (constituição política e as organizações econômica 
e social) que se distribuem os direitos e deveres fundamentais e 
determina-se a divisão dos benefícios decorrentes da cooperação 
social (RAwLS, 1997).

Rawls aborda o tema ‘igualdade’ e ‘liberdade’ de forma 
bastante singular, uma vez que preconiza iguais liberdades (de 
direitos,  de escolhas e de oportunidades para todos), faz menção à 
questão das diferenças sociais e econômicas (desigualdades) e tem 
como fundamentais dois princípios de justiça, que devem nortear a 
estrutura básica das instituições e da sociedade: 1.Cada pessoa deve 
ter direito a liberdades e direitos básicos iguais; 2. As desigualdades 
sociais e econômicas devem estar ligadas às funções e posições abertas 
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a todos em condições de igualdade justa de oportunidades, e devem 
proporcionar a maior vantagem aos membros menos favorecidos da 
sociedade (RAwLS, 1997).

Nesse contexto, todos os indivíduos têm tratamento semelhante. 
Parte da idéia de que os indivíduos são todos iguais, portanto, têm 
os mesmos direitos e acesso aos mesmos ativos. Levando-se em 
consideração esse princípio, uma pessoa rica tem direito ao mesmo 
tratamento que uma pessoa pobre. Já o preceito da equidade admite 
que os indivíduos diferem entre si, e por isso é justo que tenham 
tratamento diferenciado que elimine ou diminua as desigualdades 
(MEDEIROS, 1999). Portanto, o conceito de equidade, na área de 
saúde, aparece como um dos pilares da atenção básica e tem como 
significado ser o “princípio segundo o qual a distribuição de recursos 
é feita em função das necessidades de saúde de uma determinada 
população” (BRASIL, 2006:16).

Para Rawls, não pode haver separação em relação à justiça 
moral, política ou do sistema econômico. Portanto, o reparo das 
injustiças sociais, só pode advir da prática de uma política que vise à 
equidade. Assim, cria um critério para a justiça na desigualdade, que 
é assumido pelo princípio da equidade, qual seja: tratamento desigual 
é justo quando é benéfico ao individuo mais desfavorecido (RAwLS, 
1995: 68 apud MEDEIROS, 1999: 4).

A concepção rawlsiana da justiça, como teoria normativa que 
se fundamenta no contratualismo moderno, com ênfase nas questões 
da justiça e não nas de legitimidade, não elimina as decisões injustas 
[...]. Uma teoria da justiça, no plano normativo, precisa lidar com a 
questão da igualdade e da desigualdade entre pessoas e grupos de 
pessoas, demonstrando que a igualdade é moralmente justificável e 
a desigualdade injustificável [...] Rawls se preocupou em construir 
uma teoria da justiça e não uma teoria do governo legítimo, daí 
que a relevância de sua teoria repousa neste ponto e essa é a grande 
novidade do pensamento rawlsiano, no qual os neoliberais se 
inspiram para repensar e apresentar teorias alternativas de justiça 
(BARROS, 2009: 4).
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Vieira-da-Silva e Almeida Filho (2009), fazem referência à 
teoria da justiça de Rawls, como sendo bastante influente na literatura 
atual sobre desigualdades em saúde, a qual propõe igualdade de 
oportunidades, de liberdade, bem como distribuição igual dos 
principais determinantes da saúde. Para estes autores,

na atual conjuntura de debate teórico da Saúde Coletiva 
no Brasil, tornou-se consenso afirmar que a superação 
das desigualdades em saúde requer a formulação de 
políticas públicas equânimes. Isso corresponde ao 
reconhecimento da saúde como direito e à priorização 
das necessidades como categoria essencial para as 
formas de justiça (VIEIRA-DA-SILVA; ALMEIDA 
FILHO, 2009: S223).

Nesse enfoque, cabe assinalar que, considerações acerca dos 
princípios de justiça estão presentes, igualmente, nos trabalhos de Amartya 
Sen, que apregoa uma igualdade (complexa) de oportunidades, baseada 
nas caracterizações e delimitações das capacidades e dos funcionamentos. 
Esse igualitarismo de oportunidade, reflete, por exemplo, na área de saúde, 
tanto no campo das possibilidades de uma pessoa alcançar uma vida livre 
de enfermidades, quanto da ampliação das capacidades e funcionamentos, 
quando o indivíduo goze de boa saúde (SEN, 2002).

No principio da equidade, quando um indivíduo “A” estiver 
em posição inferior – na hierarquia de bem-estar - ao individuo “B”, 
e ambos estiverem empatados, no indicador “renda”, a divisão de 
recursos que inclui “A” e “B” será justa quando se distribuir mais para 
“A” do que para “B” (Sen, 2001). A desigualdade de uma sociedade 
também pode ser gerada pelo principio da igualdade. Por exemplo, 
um programa de saúde destinado ao controle da desnutrição, distribui 
um polivitamínico para complementar a alimentação com tais 
suplementos e suprir o organismo de nutrientes essenciais, baseado 
pelo principio da igualdade, distribuiria a mesma quantidade de 
polivitamínicos entre bairros ricos e pobres. 
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A equidade também tem seus embaraços que se revelam na 
dificuldade de mensurar o nível de “desvantagem” das pessoas para 
poder distribuir benefícios. Nestes termos, como fazer quando a 
distribuição recair entre uma criança pobre e uma gestante pobre? 
Ou no caso de dois espaços urbanos com problemas comuns? São 
esses alguns dos dilemas surgidos para cuja superação Amartya Sen 
aponta algumas pistas. “Igualdade de quê?” questiona quando alude à 
igualdade (ou desigualdade). Isso faz ver que a alocação depende do 
que venha a ser definido como necessidades e o nível de diferenciação 
dessas necessidades (SEN, 2001).

Em se tratando de políticas públicas, que é o ponto central de 
nossa análise, que necessidades elas devem contemplar? Visto que o 
setor público visa atender as necessidades insatisfeitas da população 
e definidas essas necessidades, cabe estabelecer quais os indivíduos 
obterão o beneficio público. O outro aspecto relevante sobre modelos 
de justiça, é a distribuição dos recursos. Quando o acesso é universal, 
o rateio de recursos não tem muita importância, visto que alguns 
direitos são aplicáveis a todos, independente de suas características. 
Entretanto, quando a política é focalizada, a distribuição entre os 
indivíduos é essencial. Portanto, levando em conta o princípio da 
equidade, têm prioridade de acesso aos serviços de saúde os mais 
doentes e mais carentes (MEDEIROS, 1999).

A reorientação dos recursos à todos (universalização), mas de 
forma diferenciada (focalização), permitindo acesso global à saúde, 
representaria um gigantesco passo em direção à maior paridade e à 
menor exclusão; uma vez mais a “fórmula” aristotélico-seniana de justa 
distribuição desigual se mostra como melhor caminho para a maior 
equidade em saúde (SIQUEIRA-BATISTA; SCHRAMM, 2005:139).

Poder-se-ia então dizer que a expressão ”tratar os diferentes 
de forma desigual, priorizando os mais necessitados”, define bem o 
significado da palavra ‘equidade’. Como a população é composta de 
cidadãos desiguais entre si - embora considerados iguais perante a lei - 
a única igualdade que se pode conseguir seria sob a forma de ‘equidade’. 
De maneira mais objetiva pode-se afirmar que a equidade em saúde 



366 Orgs. Maria Helena Barros de Oliveira, Luiz Carlos Fadel de Vasconcellos, et al.  |

pressupõe que, idealmente, toda pessoa deve ter uma oportunidade 
justa para alcançar seu potencial pleno de saúde, o que compreende 
trazer os diferenciais da saúde ao nível mais baixo possível para criar 
oportunidades iguais (wHITEHEAD, 1991 apud NOGUEIRA, 2011).

Diante do exposto, os princípios de justiça e a concepção de 
justiça distributiva abordados por Rawls e Sen, podem contribuir, como 
fio condutor para as discussões dos atuais dilemas vivenciados pela 
judicialização da saúde, em especial pela judicialização da assistência 
farmacêutica, em que pese a necessidade premente de um consenso 
entre os Poderes Executivo e Judiciário, para efetivação de um sistema 
de saúde justo para todos os cidadãos, com a implementação de 
políticas equânimes.

CONTRIBUIÇÕES DA LITERATURA CIENTÍFICA SOBRE JUDICIALIZAÇÃO DA 
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: ALGUNS RECORTES

No Brasil, a concepção de um modelo de sistema de saúde, 
contemplando o acesso para todos, se deu muito recentemente. 
Apenas a partir do final da década de 1980 o acesso à assistência à 
saúde passou a ser direito de todos os cidadãos, conforme definido 
na Constituição Federal de 1988, Capítulo II, Seção II, artigo 196 
(BRASIL, 2008a).

Essa mesma seção traz, nas diretrizes que constituem esse 
Sistema único de Saúde, a garantia de: [...] atendimento integral, com 
prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 
assistenciais [...] (BRASIL, 2008a). Posteriormente, foi publicada a Lei 
8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção 
e recuperação da saúde e estabelece em seu artigo sexto, que estão 
incluídas no campo de atuação do SUS a execução de várias ações, 
dentre elas, a de garantir a assistência terapêutica integral, inclusive 
farmacêutica (BRASIL, 1990).

É justamente nos dispositivos acima citados que os magistrados 
fundamentam suas decisões para garantir o acesso dos cidadãos aos 
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medicamentos como direito, conforme referenciado na pesquisa de 
Borges e Ugá (2010), todas as decisões estão fundamentadas no Artigo 
196 da Constituição Federal e na Lei nº. 8.080/90, com argumentações 
no sentido de que é um direito constitucional do cidadão receber do 
Estado ações e serviços de saúde, incluindo-se nele o fornecimento de 
medicamentos (BORGES; UGÁ, 2010: 61).

Entretanto, a Constituição deixa claro que o direito à saúde 
estará garantido mediante políticas sociais e econômicas. É, portanto, 
imprescindível para sua consecução, a sustentabilidade financeira 
e a efetivação de outras políticas como a de saneamento, moradia, 
emprego, renda e educação. Como bem lembrado por Vieira (2008), 
“considerando que a escassez de recursos é fato, verifica-se que não 
é possível prescindir das políticas quando o objetivo é garantir a 
observância aos princípios de universalidade, integralidade, igualdade 
e eqüidade no acesso aos serviços de saúde (VIEIRA, 2008: 367)”.

Segundo Silva (apud MARQUES e DALLARI, 2007: 102), os 
direitos sociais “são prestações positivas proporcionadas pelo Estado 
direta ou indiretamente, enunciadas em normas constitucionais, que 
possibilitam melhores condições de vida aos mais fracos, direitos 
que tendem a realizar a equalização de situações sociais desiguais”. 
Nesse aspecto, Siqueira-Batista e Schramm (2005) consideram que 
concepções de justiça que se baseiam, pura e simplesmente, em uma 
suposta igualdade plena, estariam fadadas ao fracasso em sua própria 
origem, visto que, “entre o princípio de que a saúde seja um direito de 
todos [...] e a garantia de seu cumprimento [...], não basta preconizar 
as mesmas bases sanitárias para toda sociedade, uma vez que as 
demandas pessoais são deveras abrangentes, podendo, neste caso, se 
produzir um aguçamento das disparidades (SIQUEIRA-BATISTA; 
SCHRAMM, 2005: 138)”.

Assim, cabe ao Estado a responsabilidade pela formulação, 
implementação e controle das políticas públicas de modo a atender 
às crescentes demandas sociais, principalmente em países de grande 
iniqüidade como o Brasil. Como parte integrante da Política de 
Saúde, estão inseridas a Política Nacional de Medicamento (1998), 
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a Política Nacional de Assistência Farmacêutica(2004) e vários 
atos administrativos do Ministério da Saúde, como a instituição da 
RENAME, de programas específicos de assistência farmacêutica, 
de Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas, entre outros, os 
quais buscam normatizar, operacionalizar e definir as questões 
relacionadas ao medicamento no país, visando o melhor atendimento 
às necessidades de saúde da população e à otimização dos escassos 
recursos públicos.

A política pública implementada em matéria de medicamentos 
e assistência farmacêutica [...] estabelece critérios justificados de 
inclusão e exclusão de medicamentos ofertados pelo SUS à população. 
Tais critérios são formalizados juridicamente por meio dos atos 
administrativos que compõem os Protocolos Clínicos e Diretrizes 
Terapêuticas, emanados do Ministério da Saúde. A política assim 
implementada e os serviços públicos prestados possuem limitações 
quanto às necessidades terapêuticas de toda a população brasileira. 
A política é elaborada com base na tomada de decisões coletivas 
pelo sistema político, sob uma perspectiva coletiva e distributiva 
(MARQUES; DALLARI, 2007, p. 103).

Nesse contexto, Chieffi e Barata (2009: 1848) afirmam que, 
“a interpretação dos direitos sociais apenas na dimensão individual, 
desconsiderando a dimensão coletiva, [...] resulta em medidas 
que, em vez de promoverem a justiça social, acabam prolongando 
indefinidamente a imensa dívida social com a parcela mais vulnerável 
da população.” Portanto, é justamente esta parcela da população que, 
apesar de ser igual perante a lei, precisa ter atendimento diferenciado em 
relação à satisfação de suas necessidades. Ou seja, só disponibilizando-
se mais a quem mais precisa, será possível diminuir as desigualdades 
existentes, aplicando-se o princípio da equidade previsto no SUS.

Vários autores enfatizam a importância desse principio para a 
prática da justiça social nas políticas públicas. (CHIEFFI; BARATA, 
2009; LOPES et al., 2010; SIQUEIRA-BATISTA; SCHRAMM, 
2005; VIEIRA, 2008; VIEIRA-DA-SILVA; ALMEIDA FILHO, 
2009). Entretanto, no contexto da política de saúde, tal princípio 
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não vem sendo observado por parte dos magistrados, que, em sua 
grande maioria, com a intenção de fazer justiça, tem concedido o 
direito de acesso aos medicamentos, através de liminares, sem uma 
observância mais rigorosa dos princípios norteadores do SUS, 
tendo como base a prescrição médica individual e ordenando o 
cumprimento imediato da decisão proferida.  Esse procedimento 
tem trazido à tona grandes tensões entre os poderes, até porque, 
grande parte dos medicamentos requeridos não fazem parte das listas 
oficiais financiadas pelo governo. Alguns estudos apontam também 
a presença de medicamentos não registrados no país (CHIEFFI; 
BARATA, 2009; MACHADO, 2010; MARQUES; DALLARI, 2007; 
PEREIRA at al., 2007; SANT’ANA, 2009 apud PEPE at al., 2010), 
bem como, medicamentos cuja indicação de uso não é reconhecida 
pelos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas utilizados no 
SUS (FIGUEIREDO, 2010; LOPES at al. 2008). 

As demandas judiciais para aquisição de medicamentos sem 
registro no país, podem significar uma estratégia de pressão/lobby 
da indústria farmacêutica junto aos diversos segmentos (médicos, 
pesquisadores, pacientes, associações, agentes governamentais), para 
ter seu produto aprovado pelo órgão regulador. A decisão judicial, 
nesse caso, poderá trazer prejuízos ao paciente, visto que concede 
sem qualquer análise crítica o medicamento solicitado (ANGELL, 
2007 apud PEPE, 2010). A pressão da indústria farmacêutica poderá 
ocorrer também com relação aos medicamentos registrados, porém, 
não integrantes das listas oficiais ou para uso não previsto nos 
protocolos. Nesse sentido, a estratégia é buscar a inclusão dos mesmos 
nessas listas ou uso previsto nos protocolos, visto que, devido ao alto 
custo dos medicamentos, o governo seria o seu principal cliente.

É importante mencionar o esforço empreendido para que a 
seleção dos medicamentos integrantes dos programas de governo para 
tratamento das doenças que acometem a população seja feita com 
todo o rigor, com base em critérios cientificamente comprovados, 
uma vez que os mesmos serão utilizados por milhões de brasileiros 
sendo, portanto, indispensável fornecer a população medicamentos 
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seguros, eficazes, eficientes e custo-efetivos (VIEIRA, 2008 apud 
CHIEFFI; BARATA, 2009). Não se pode desprezar a possibilidade de 
que parte deste esforço seja impulsionado pela pressão da população 
organizada, que vem aumentando sua capacidade de vigilância das 
ações de governo e de vocalização de suas necessidades.

Por outro lado, boa parte dos medicamentos solicitados 
judicialmente, faziam parte das listas oficiais do SUS, podendo 
caracterizar dessa forma, problemas de gestão da assistência 
farmacêutica na rede de serviços públicos (CHIEFFI; BARATA, 2009; 
MARQUES; DALLARI, 2007; MESSEDER et al., 2005; PEPE at al., 
2010; ROMERO, 2008; VIEIRA; zUCCHI, 2007;). Nesse aspecto, 
não há o que se discutir: cumpre ao Estado prover os medicamentos 
constantes das listas oficiais, os quais deveriam estar à disposição da 
população por direito. 

Em todo caso, a divergência entre os atores envolvidos se situa em 
outro ponto. É justamente quanto ao fornecimento dos medicamentos 
que não constam das listas públicas destinadas à prestação da assistência 
farmacêutica e cujo fornecimento individualizado, compromete os 
recursos destinados às ações coletivas. Como afirmam Borges e Ugá 
(2010), o ”Poder Judiciário concede os pedidos formulados sem 
considerar a padronização de medicamentos adotada pelo Ministério 
da Saúde, exercendo assim uma excessiva intervenção na política de 
saúde”(BORGES; UGÁ, 2010, p. 68).

Para alguns autores, o problema se encontra no desempenho 
insatisfatório dos Poderes Judiciário e Executivo, para atender às 
demandas de saúde do cidadão de forma resolutiva e eficiente, dentro de 
um contexto de deveres ampliados generosamente pela Constituição, 
os quais são de responsabilidade do Estado brasileiro (BORGES, 2007; 
MESSEDER et al., 2005; ROMERO, 2008; SANT’ANA, 2009). Para 
outros, a garantia do acesso se dará pela melhoria da interlocução 
entre os Poderes Judiciário e Executivo, assim como pela inclusão 
da participação da comunidade, criando dessa forma um controle 
democrático e judicial (DALLARI, 2010; PEPE at al., 2010).
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A atuação do Judiciário na solução de questões como a 
concretização de direitos é não só democraticamente legítima, mas 
é também imprescindível, uma vez que o controle judicial oferece 
a possibilidade de que as minorias, sem acesso concreto ao poder 
deliberativo, possam buscar seus direitos. Porém, o fenômeno da 
judicialização da saúde tem levado os dois poderes a divergirem 
quanto à interpretação do princípio da integralidade, sendo 
necessário uma maior reflexão por parte dos magistrados visto que, 
hoje, a oferta no que tange ao mercado farmacêutico conta com mais 
de 16 mil especialidades farmacêuticas (VIEIRA, 2008). É evidente, 
portanto, ser impossível para qualquer governo a inclusão de todo 
esse arsenal terapêutico na política pública de saúde, até porque esse 
quantitativo é muito mais a resultante de uma política de marketing 
da industria farmacêutica para obter maiores fatias de mercado, 
bem como para lhes possibilitar a prática de política de preços 
diferenciados (ANGELL, 2007).

O termo integralidade na concepção do SUS, é a prestação 
das ações de saúde de forma integrada com os diversos segmentos 
e em todos os níveis de atenção, sejam elas no âmbito ambulatorial 
ou hospitalar. Portanto, o termo não se traduz como o acesso a toda 
e qualquer terapêutica existente no mercado, da qual prescritores e 
pacientes possam lançar mão, fazendo opção por este ou aquele 
medicamento, desconsiderando, inclusive, a disponibilidade de outras 
alternativas terapêuticas já contempladas pelo SUS. Já na concepção 
dos magistrados, parece dominante a interpretação do artigo sexto da 
Lei 8.080/90 ao pé da letra, “garantir a assistência terapêutica integral, 
inclusive farmacêutica”. Para Borges e Ugá (2010), não é porque o 
Brasil fez a opção por um sistema de saúde público e universal, que 
o governo terá a obrigação de disponibilizar no sistema, todos os 
serviços, tratamentos e medicamentos existentes no mercado. Nesse 
sentido, Vieira (2008) afirma que: para os tribunais a integralidade 
está mais associada à noção de consumo, haja visto o deferimento de 
demandas sem ressalvas sobre a existência de política pública para 
tratar as doenças. Nessa concepção, o direito à saúde se resume à 
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oferta de medicamentos, reduzindo-se às ações curativas e paliativas, 
sem considerar o caráter fundamental de promoção e prevenção de 
doenças e agravos. Sob esse ponto de vista, gera-se a confusão entre a 
existência de mercado com a sua oferta de mais de 16 mil especialidades 
farmacêuticas e a existência do SUS, que deve fornecer tratamento à 
população em todos os níveis de complexidade da atenção à saúde 
(VIEIRA, 2008, p. 366).

A integralidade não é um conceito que admite toda e qualquer 
terapêutica existente ou demandada por um paciente ou profissional 
de saúde. Há que se ter critérios técnicos, atualizados cientificamente, 
para embasar a incorporação desta ou daquela tecnologia, desta ou 
daquela terapêutica ou medicamento (SANTOS, 2006 apud BORGES; 
UGÁ, 2010). Essas questões, de grande complexidade, completam 
o quadro de projeção das ações judiciais que demandam o acesso a 
medicamentos. Exemplo disso fica evidenciado em uma pesquisa 
realizada por Messeder, Osorio-de-Castro e Luiza (2005) a qual revela 
que, os registros de mandados judiciais na Secretaria de Estado de 
Saúde do Rio de Janeiro (SES/RJ) iniciam-se em 1991. Desse ano 
até 1999, o ritmo de entrada das ações é paulatino e as indicações 
direcionadas a algumas enfermidades. No entanto, a partir de 2000, 
percebe-se um grande aumento no número de ações impetradas 
contra a gestão estadual solicitando medicamentos para todos os tipos 
de indicações terapêuticas, inclusive de atenção básica. Ao final de 
2002, somavam-se 2.733 ações judiciais contra o Estado (MESSEDER; 
OSORIO-DE-CASTRO; LUIzA, 2005, p. 526).

Desse modo, são inúmeras as ações judiciais consumindo 
milhões dos recursos públicos destinados à saúde, muitas vezes 
de forma injustificável e até mesmo potencialmente danosa aos 
usuários. O impacto que essas demandas têm produzido repercutem 
no orçamento planejado para as políticas de saúde como um todo. 
Segundo Messeder at al. (2005), há evidências de que a judicialização 
da política de assistência farmacêutica tem sido, no âmbito da atenção 
coletiva, um fator desorganizador das finanças públicas e de desvio de 
recursos para a execução de ações programadas .
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No Brasil, estimou-se que, em 2000, 70 milhões de pessoas não 
tinham acesso a medicamentos, o que correspondia a aproximadamente 
41% da população brasileira (VIEIRA; zUCCHI, 2007 apud VENTURA, 
2010, p. 79). Diante desse contexto, é primordial seguir o planejamento 
das prioridades da política de saúde, para garantir a assistência 
farmacêutica a quem mais precisa, tendo como foco a equidade, a 
coletividade, bem como a alocação distributiva dos recursos.

Em todo o país, segundo informações provenientes do 
Ministério da Saúde, os valores gastos com ações judiciais no ano de 
2007 ultrapassam R$ 500 milhões de reais nas esferas federal, estadual 
e municipal (JUNGMANN, 2007, apud LOPES at al., 2008).

No Estado de São Paulo, no ano 2006, a Secretaria de Estado da 
Saúde, gastou com o cumprimento das decisões judiciais da comarca 
da capital, 65 milhões de Reais, para atender cerca de 3.600 pessoas. 
Em comparação, no mesmo ano, ela investiu 838 milhões de Reais 
no Programa de Medicamentos de Dispensação Excepcional (alto 
custo), atendendo 380 mil pessoas. Foram gastos aproximadamente 
18 mil Reais por paciente com ações judiciais naquele ano, enquanto 
o Programa de Medicamentos de Dispensação Excepcional consumiu 
2,2mil Reais por paciente (TERRAzAS, 2008 apud CHIEFFI; 
BARATA, 2009, p. 1839). As autoras ainda apontam, conforme os 
dados levantados que as ações judiciais vem beneficiando a população 
com maior poder aquisitivo e desrespeitando o princípio da equidade 
do SUS (CHIEFFI; BARATA, 2009).

Seguindo esses mesmos achados, trabalho realizado por 
Pereira at al. (2010: 3554), analisando as demandas judiciais para o 
fornecimento de medicamentos pela Secretaria de Estado da Saúde 
de Santa Catarina, nos anos de 2003 e 2004, apontou que os custos 
para o atendimento das demandas judiciais representaram em 2002 
aproximadamente 0,6% do valor total gasto pela SES/SC (R$ 23 milhões) 
com a aquisição de medicamentos. Em 2003 e 2004 as demandas 
judiciais foram responsáveis, respectivamente, por aproximadamente 
7,5% e 11,5% dos valores totais gastos com medicamentos pela SES/
SC (R$ 37,5 milhões e R$ 56 milhões).
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Diante da preocupante situação vivenciada em nível nacional 
hoje pelos gestores quanto aos destinos da política pública de saúde, 
em virtude da alarmante judicialização da assistência farmacêutica, foi 
fundamental a intervenção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que 
em decisão recente da Ministra Eliana Calmon atentou para a questão 
da padronização, destacando que o dever do Estado de garantir o 
direito à vida e à saúde não se confunde com o direito de escolha do 
paciente a medicamentos específicos (BRASIL, 2009).

Nesse enfoque também cabe assinalar, a importância da 
atuação do Supremo Tribunal Federal (STF), por meio de decisão 
da Ministra Ellen Gracie, que suspendeu liminar concedida por juiz 
de primeira instância em ação civil pública que tinha por objeto a 
determinação genérica de que o Estado fornecesse “todo e qualquer 
medicamento necessário ao tratamento dos transplantados renais 
e pacientes renais crônicos”. A decisão considerou a questão da 
padronização, decidindo que ao Estado compete fornecer tão somente 
os medicamentos contemplados na portaria que regulamenta os 
medicamentos excepcionais. As mencionadas decisões indicam que o 
Poder Judiciário começa a reconhecer a importância da seleção oficial 
de medicamentos como condição para viabilidade da assistência 
farmacêutica no SUS (BRASIL, 2007).

Como o direito à assistência farmacêutica depende de uma 
política pública para ser garantido, sob a perspectiva da justiça 
distributiva, é preciso que as necessidades individuais sejam 
contextualizadas dentro da política pública de medicamentos. Assim, 
a noção de justiça distributiva pode nortear a prestação coletiva 
e o próprio atendimento às necessidades terapêuticas individuais 
(MARQUES; DALLARI, 2007, p. 106).

Finalmente, há que se mencionar a recente concretização do 
esforço de normatizar essa questão, com a publicação da Lei Federal 
12.401/2011, que altera o artigo sexto da Lei 8080/90, acrescentando 
o capítulo Vlll, o qual dispõe que, a assistência terapêutica integral a 
que se refere a alínea d do inciso I do art. 6o consiste em: dispensação 
de medicamentos cuja prescrição esteja em conformidade com as 
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diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico ou, na falta 
do protocolo, com base nas relações de medicamentos instituídas 
pelo gestor federal, pelos gestores estaduais e pelos gestores 
municipais do SUS; e na oferta de procedimentos terapêuticos, em 
regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, constantes de tabelas 
elaboradas pelo gestor federal do SUS, realizados no território 
nacional por serviço próprio, conveniado ou contratado. Dispõe 
também que, os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas 
deverão estabelecer os medicamentos ou produtos necessários nas 
diferentes fases evolutivas da doença, bem como aqueles indicados 
em casos de perda de eficácia e de surgimento de intolerância ou 
reação adversa relevante, provocadas pelo medicamento, produto ou 
procedimento de primeira escolha. Os medicamentos ou produtos 
serão aqueles avaliados quanto à sua eficácia, segurança, efetividade 
e custo-efetividade para as diferentes fases evolutivas da doença ou 
do agravo à saúde de que trata o protocolo. Além de prevê, consultas 
e audiências públicas com a participação da sociedade civil, como 
forma de garantir mais transparência aos processos de incorporação 
de novas tecnologias, produtos e serviços na rede pública de saúde 
(BRASIL, 2011).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O preceito básico para o desenvolvimento deste trabalho está 

expresso no artigo 2º da Lei Orgânica da Saúde, Lei Nº 8.080, de 
setembro de 1990, o qual estatui que: ”a saúde é um direito fundamental 
do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis 
ao seu pleno exercício”. No entanto, faz-se importante delimitar os 
limites operacionais  para a garantia de cumprimento deste dispositivo 
legal, uma vez que, os recursos são finitos e há constantes alegações de 
sua escassez, particularmente nos Estados mais pobres. Municípios 
e Estados têm sido alvo de decisões pouco voltadas para a atenção 
das reivindicações sociais. A elasticidade do conceito de saúde, que 
tem sido utilizada pelo poder judiciário, tem dado lugar a alguns 
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exageros que podem inviabilizar o planejamento das ações de saúde e 
comprometer o orçamento da administração pública.

Embora, nos últimos anos, se tenha reduzido substancialmente o 
número de brasileiros que se encontram na zona de miséria, existe ainda 
uma pobreza massiva. São mais de 30,5 milhões de pobres no país (Neri, 
2010). Esse dado é importante porque os estratos menos favorecidos na 
estrutura de renda têm uma elevada demanda em temas ligados à saúde 
e medicamentos, uma vez que essa população está impossibilitada de 
obter esses ativos fora do sistema público de saúde.

Convém destacar que, segundo o Ministério Público do Estado 
do Rio Grande do Sul, “é de se reconhecer que muito já se evoluiu no 
sentido de se obter um atendimento igualitário, universal e integral no 
campo da saúde, mas ainda há um bom caminho a ser trilhado até que 
se alcance a meta de obter saúde pública de qualidade para todos. [...] 
a saúde como parte do rol dos direitos sociais, faz parte das políticas 
públicas de redução das desigualdades sociais, e se funda no princípio 
da solidariedade, orientador de todas as sociedades que se pretendam 
justas e fraternas”.

Assim, uma injusta alocação de recursos à saúde, em um 
sistema que não contempla a equidade entre os cidadãos, pode 
provocar efeitos perversos, injustos e graves. À medida que um sistema 
de saúde mostra-se deficiente, com limitações nos serviços prestados 
e atendimento ao público, é cada vez mais urgente que se promova a 
adequação no nível de distribuição dos recursos. Caso contrário, esse 
sistema tornar-se-á excludente.

Quando o direito individual do cidadão se confronta com 
o direito de toda uma coletividade em matéria de saúde, qual o 
valor maior a ser preservado? Esta pergunta de conteúdo cruel 
e de resposta imediata, quando se trata de salvar uma vida, não 
pode prescindir de uma investigação mais profunda quando possa 
descaracterizar todo um sistema de saúde estruturado à luz da 
Constituição Federal e que deve ser respeitado por todos os poderes 
da República, dentre eles o Judiciário.
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O ativismo judicial é perfeito quando os seus resultados 
produzem mais situações benéficas que maléficas. Entretanto, 
quando se sai do campo da interpretação para a concretude, 
fazendo prevalecer um princípio em detrimento do outro, corre-
se o risco da desestabilização do sistema. Os valores a serem 
preservados em favor da coletividade não podem ser abalados pela 
individualidade. Existe uma política de saúde traçada para atender 
à população, com seus gestores sendo responsabilizados pelo seu 
descumprimento. No campo do fornecimento do medicamento e 
assistência farmacêutica sob a responsabilidade do poder público, 
existem inúmeros fatores que interferem nessa escolha e que vão da 
seleção criteriosa dos medicamentos integrantes das listas oficiais que 
devem ser disponibilizadas à população, à prevenção da especulação 
e interferência de grandes laboratórios interessados na colocação do 
seu produto, ditando o seu custo.

Cabe ao Poder Judiciário, levar em consideração dois pesos nos 
pratos da balança da justiça - o primeiro, examinar os princípios que 
norteiam a Assistência Farmacêutica no SUS e, o segundo, analisar 
o direito individual/coletivo do cidadão e tomar uma medida que 
não faça ruir o arcabouço constitucional e infra-constitucional que 
compõe o ordenamento jurídico do país.
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