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RESUMO O texto objetivou discutir a Política Nacional de Humanização

(PNH) comidemndo uma de suaspn"ncipiais contribuições pam o Sislema Único

de Saúde (.5US): constituir~se como um método pam a produção de mudanças

nos modos de gerir e de cuidar em saúde. A PNH emerge no SUS como política

que lem por objetivo deflagrar movimmloS de experimemaçdo 110 campo das

prálicasde saúde. Afunção do apoiador inslilucional éapresentada como recurso

que permite às equipes lidarem com suas produções subjetivas e com processos de

organização do Imbalbo. O exercido prático do método da inclusão é apontado

como a própria função do apoiador imtilucional, com o qual se busca produzir

eftitos de contágio e a conslTUção do apoiador como referincia.

PALAVRAS~CHAVE: Humanização da assistênda; Política de Saúde; Sistema

Único de Saúde.

ABSTRACT 7/;e lext aímed 10 dúmss lhe National Humanization Policy (PNH,

acronym in POrluguese) considering one ofiu main contn"butionsJOr riu Single

Healrb System (SUS, acronym in POrluguese): ir constilutes as a metbodJOr lhe

producrion ofchanges in fhe ways ofmanagement and delivery ofcare. PHN is

a policy w/;ose objtetive is tO iuâte lIIovmmllS ofexperimelltalioll í/l. lhe fieM of

henltl; practices 7/;e illstílutioual helper'sfillictiol/ is preseIIled as a resource Ihal

allows Ibe feams lO deal wirh their subjective producfions and wirl; processes of

lvork orgallizatiol/_ 7/;e praclícalexercise oflhe il1c1usíOIl melhod is iI/dicated as

,he real instilutioual helper'sfimctio!l, which prodllces ,/;e comacl efficrs alld riu

construetion ofIbe IJelper as a re.frrence.

KEYWORDS: Humanizalion ofassislence; HeahIJ policy; Single Healtl;

Sysfem
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INTRODUÇÃO

Este texto, ao analisar a Política Nacional de Hu~

maniznção (PNH). toma por referência sua aposm no

método da tríplice inclusão. Para tantO, discutiu~se as

finalidades da PNH no Sistema Único de Saúde (SUS),

apresenmndo a humanização como um valor do cuidado

e da gestão, a qual é incorporada nos serviços e práticas

de saúde por meio do apoio institucional. A função do

apoiador é apresentada como recurso para as equipes de

saúde ampliarem sua capacidade de análise considerando a

complexidade das siruaçãesde trabalho. Dispor~sea entrar

na roda. favorecer o companilhamento de análises para. a

partir daí. tomar decisões coletivas, favorece a prooução

de mudanças nos modos de cuidar e na gestão.

A QUE VEIO A PNH NO SUS?

A PNH foi criada em 2003 com o objetivode de~

Aagrar um movimento ético, político e institucional para

alrerar os modos de gesdo e de cuidado em saúde. Essas

alrerações, na prática, correspondem à construção de

condições político~institucionaispara o enfrentamentO

e superação de situações identificadas como incoerentes

com a base discursiva do SUS. tal qual como prescreve

sua normativa jurídico-legal, sobretudo o direitO ina~

lienável à saúde. que pode ser traduzido. entre outros.

como garantia de acesso universal e equita tivo a práticas

e ações integrais de saúde.

A PNH nasceu como uma inflexão do SUS, em

outras palavras. emergiu de análises de sua própria ex~

perimentaçiio como política pública e prática social, o

que já é um diferencial importante em sua formulação.

pois combina. em um só movimento. tanto o reconhe~

cimento dos avanços e acúmulos, quanto os desafios e

paradoxos que ainda se verificam no SUS. A superação

dos problemas da política pública se impõe ranto por

razóes éticas, como por pretexto esu:J.tégico, uma vez que

sua permanência reduz a eficácia das práticas de saúde,

o que coloca em questão sua própria sustentação como

política pública de saúde (PASCHE. 2009).

Assim, a tarefa posra para a PNH compõe uma

dobra enl que se distinguem, mas não se separam, dois

grandes objetivos: (1) qualificar a política pública para

que produza mais e melhor saúde (argumento de base

ética), o que resulraria na (2) ampliação do valor de uso

das práticas do SUS, condição sine qUtl non para que

a sociedade o ratifique como a sua opção de política

pública de saúde.

Superar as iniquidades no acesso e melhorar a

qualidade das ações de saúde tomando por referência

valores ético~humanitários que indicam aquilo que a

sociedade construiu como desejável e aceitável no pla~

no do cuidado em saúde tem sido, entáo, o desafio da

PNH. Certamente, esse é um objetivo-desafio de outras

políticas do SUS. Qual seria. emão. a singularidade da

PNH, a tal pomo que se torna defensável sua formula~

ção, inscrição e permanência no SUS?

A HUMANIZAÇÃO COMO UM VALOR NO

CUIDADO E NA GESTÃO EM SAÚDE

A emergência da PNH no SUS trouxe, sem dúvida,

uma série de novos desafios ao próprio entendimento

de humaniz.1ção na saúde e àquilo que já vinha sendo

experimentado nessa direção nos serviços de saúde

(PASCHE: PASSOS: HENNINGTON, 2010).

Um desses desafios foi o de se constitUir um novo

'sentido' pa~ a humaniz.1ção, haja vista sua imediata as~

sociação ao benévolo. ao positivo, à interação harmonio~

sa entre sujeitOs. Nessa direç:io, do somente, iniciativas
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de humanização tendem a se transformar em estratégias

decombate àquilo que se coloca como o contrário desse

entendimento, o qual não é então percebido como in

regrante de uma realidade humana sempre paradoxal e

antinômica. Humanizar. nesseentendimemo reduzido,

pode corresponder a uma ação de expurgo, de assepsia,

de negação da diferença na constituição do humano.

Define-se a humanizaçáo de modo negativo, fazendo da

humanização das práticas de saúde uma 'caça' ao que é

tomado como contrário à natureza humana.

Quando o SUS tomou pela PNH a direção de

humanizar as práticas de gestão e de cuidado, não

mobiliwu estratégias para o combate do que poderia

ser tomado como seu OPOStO - as práticas desumanas

e desumanizadoras. Como já bem disse.r:J.m Benevides

e Passos (2005), tomar a humanização como recusa do

desumano induz às formulações de natureza moml e

moralizante e, muito provavelmente, se teria forjado

movimentos de humanização na saúde sem necessa

riamente seus efeiros corresponderem à produção de

novos sujeitos e novos modos de subjetivaç:io: senão

atores que passariam a adotar cenos comportamentos e

atitudes pelo constrangimento da ref:,!"fa. pela imposição

externa, portanto dependentes de processos de controle,

vigilâneia ecorreçáo normativa, que uma veLflexibiliza~

dos permitiriam o retorno a situações iniciais, avaliad.1.s

como indesejadas. Ou seja. muiro possivelmente não se

altemriam os elementOs que participam de forma decisi~

va na orf:,':1niz.1.ção das práticas de saúde, localizados em

gmnde parte nos modos de gesdo. Superar a realid.1.de

adjetivada como 'desumani:wção da saúde' acabaria

por conduzir as práticas prerensamente inovadoms na

direção do exercício do controle administmtivo sobre

os agentes das práticas, ratificando elementos centrais

da racionalidade hegemônica gereneial de inspimção

raylorista (CAMPOS. 2000).

A opção por se tom:u a humanização como polí~

tica pública no SUS foi para afirmá-Ia como um valor

do cuidado e da gesrão em saúde. Valor subsmntivo,

imanente à ação de sujeitos no campo da saúde. que

orientam suas práticas e atitudes, para afirmação de uma

nova ética no cuidar em saúde: a de coloc:lf no primeiro

plano os sujeitos com seus interesses. desejos e neces~

sidades. SujeitOs que em relações mais democráticas,

portanto considerados e legitimados a panir de suas

diferenças, seriam capazes de compor planos comuns,

sínteses singulares advindas de processos de negociação

regidos pelo interesse público e coletivo.

Assim, toda dificuldade que o tema da huma

nizaç:io da saúde desde a PNl-l coloca no SUS está

situada enl uma quesrão de método. ou seja, do 'como

fazer': como lidar e ultrapassar problemas de gestão e

do cuidado considerando a humanizaç:io como um

valor ético-político das práticas de saúde? Essa 'entrada'

pelo método modifica uma perspectiva tradicional das

políticas de saúde, que em geral partem e apostam no

'como deve ser', tomando por perspectiva resultados

e meras previamente esrabelecidos. Em geral, essa

posição situa~se no horizonte da prescrição, da ação

normativa que se impõe como força heterônoma sobre

os sujeitos. serviços e âmbitos de gestão que devem

percorrer determinados caminhos. os quais assegu~

ram acesso a recursos públicos geridos, em gemI, de

forma centraliz.1.da. A lógica aqui predominante é da

ação programática e normativa (TESTA. 1992). que

tende a homogeneizar realidades e a desconsiderar

singularidades dos territórios e capacidades criativas

de seus sujeitos.

A partir dessa delimitação se estabelece a função e

a tarefa d.1. PNH: contribuir para a construção de modos

de fazer para queo universo da rede SUS, seus usuários,

trabalhadores e rmbalhadores formalmente investidos da

funç:io de gestor, passassem a experimentar novas pos~

sibilidades de manejo das tensões e alegrias do trabalho

em saúde, altemndo modos de gerir e de cuidar e, por

consequência, modificando a si próprios.
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UM MÉTODO PARA TORNAR REALIDADE

OS PRINCÍPIOS DO SUS

o SUS recb.mava à época da emergência da hu~

maniwção como componente da plataforma política da

saúde - lia Conferência Nacional de Saúde. realizada

em 2000 (BRASIL, 2001) - por prinapias metodológicos

que indicassem, então, 'certO modo de fazer', haja vista,

que o 'deve ser' já estava prescrito na base jurídico~legal

do sistema de saúde: a sa úde no Brasil deve ser para

todos, com equidade no acesso a práticas integrais e

com participação cidadã.

De onde. porém, se extrairia esse modo de fa~

zer? Ele foi conmuído desde a cartografia e análise

das próprias experimentações do SUS, naquilo que

passou a ser denominado de o 'sus que dá certo!'

Em 2004. por ocasião do Prêmio David Capistrano

(MoRl; OLIVEIRA, 2009), constatou~se. na análise de

um vasto contingente de candidaturas -foram inscritas

671 experiências. das quais 554 foram validadas como

experiências inovadoras no SUS -, que modificações

nos processos de gerir e de cuidar em saúde decorriam

de um modelo de experimentação baseado na inclusão.

portanto. que constituíram processos de mudança

como 'obras coletivas'.

Assim. de imediato se passou a compreender a

humanização como método de inclusão, como modo

de f,1.zer inclusivo. Essa orientação. todavia. não emergi u

apenas das práticas de mudança em curso. e se sustenta

também na tradição e orientação do processo reformiSta

brasileiro no campo da saúde. que se funda na luta con~

tra quaisquer formas de autoritarismo. entre as quais,

formas de governar as oI'f;.lniz,1.çóes de saúde sustentadas

pela posição de mando centraliz,1.da em um ou poucos

sujeitOs, sendo. portanto. contra práticas de exclusão.

A humaniz,1.ção como experimentação nas práticas de

s.1.úde passa a ser entendida como aposta ético~política

na criação coleüva desde a diversidade de necessidades

e interesses dos sujeitos.

Inclusão, na perspectiva democrática, significa

acolher e incluir as diferenças. colocando a diversidade

lado a lado. Diversidade da m:mifestação do vivo, da he~

terogeneidade e das singularidades do humano. Incluir

o Outro, aquele que não sou eu. que de mim estranha, e

que em mim produz estranhamento, provocando tantO

o contentamento e a alegria, como mal~estar.A inclusão

produz, portanto. a emergência de movimentos ambí~

guos e contf:lditórios, os quais devenl ser sustentados por

práticas de gestão que suportem o convívio da diferença

e a partir dela sejam capazes de produzir o comum, que

pode ser tf:lduzido como projeto coletivo.

Incluir tf:lbalhadores nos pr~os de decisão, na

perspectiva da composição. para acessar e produzir um

plano comum é sem dúvida desafiante, na medida em que

se convoca o outro para que ele interfira sobre processos

de gestão. até então restriro a alguns, a poucos. Provocar

em 'pacientes' atitudes para uma maior autonomia no

cuidado de si é trazer para a relação clínica a emergência

de um sujeito niio mais passivo. pois protagonista e cor~

respons:ível pelo cuidado. Exatamente esse efeito é o que

se procura produzir com a incluSio dos sujeitos: certa

perturbação nos papéis preestabelecidos. força~motor

da produção de mudanças. pois tendem a desestabiliZo1.r

o 'estado de coisas'. Incluir é, pois. tomar a perturbação

da indusiio. as tensões que aí se produzem como maté~

ria prim:l para a construção de modos de gestiío mais

afinados com interesses colelivos e práticas clínicas mais

aproximadas da vid.1. dos sujeitOSque se singulariwm nes!>a

relaç:ío. Incluir os SUjeilOS niio como pares em oposição,

mas como sujeitOs em relação. em composição de con~

. . .
sensos que permitam operar mesmo que prOVlSOflameme

sobre realid.1.des concret:lS e sempre complexas. Incluir

para ampliar a rede de sujeitOS (usuários e trabalhadores)

e serviços do SUS. potencializ,1.ndo essa din:imica :lcên~

trica própria dos sistemas reticulares. forçando os limites
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de uma tmdição que ainda insiste em manter sua lógica

centripetist:J., portanto autoritária. Sim, porque lOdo

autoritarismo é expressio de um centro de poder a que

se ourorga o 'direito' de determinar a ordem social. O

SUS, como aposta de reforma sanitária, foi desde sempre

um enfrentamento dos modelos centripetistas (hospitalo

centrismo, medicocentrismo) de organiZ:J.ção do campo

da saúde, apontando o grande desafio da construção de

práticas democráticas porque acéntricas e reticulares.

A inclusio do outrO em sua alteridade para a produ

ção do comum, n~ita, todavia, ser orientada por premis

sas élicas, políticas e clínicas. Quais seriam e&Sas premissas?

Aquelas consrruídas no jogo político-social no processo

de construção do SUS, entre as quais o direito à saúde, a

universalidade do acesso aos bens de saúde, a equidade das

ofertas de&Ses bens, a integralidade do sistema de cuidado

e a participação cidad:i bem como aquilo que a humani

dade ao longo da história tem definido como desejável no

processo de interação humana, como a solidariedade, a

cooperação, a justiça e a n:io-discrimin:l.ç:io.

Incluir o outro, todavia, não é um exercício pacífi

co, requerendo análise crítica daquilo que se traz par:J. o

encontro, p:l.ra a relação. Isso implica assumir que roc!.1

rel:l.ç1o no campo d:l.s polílicas públicas de saúde nos

envolve em um jOb'Ü de tensiio do qual niio queremos

nem podemos nos furtar. T:l.l jogo se funda no pl:l.no da

agonístiCl, que niioseconfUnde. nem tampouO) se resolve

n:l. formas de :l.ntagonismo do poder. Apost:l.r na latera

lidade dos sujeitOs, em uma m:l.ior comunicação entre

equipamentos sociais que compõem a rede de atenção

ii saúde (coletivos ou :l.rr:mjos de tmbalhadores, equipes

lmnsdisciplinares, mobilização de usuários, estratégi:l.s in

rerseroriais etc.), requer m:l.ior capacirl.1de de lidar com um

campo de forças em contÍnua rensiio: interesses, projetos,

valores, concepções, formações profissionais, compromis

sos de gestiio coloc:l.dos !:Ido :l. lado niio neceSSlriamente

em um:l. luta pela conquist3 da hegenlOnia. Apostar na

dinâmica acéntrica das prátiClS de cuidado e de gestiio nos

compromete com um modo de fazer que seja inclusivo

porque, no lugar da disputa pela hegemonia entre os

diferentes, mantém na roda a agonístiCl da lateralidade.

A tensiio gemda pelas partes ao lado, no lugar de afastar

polos antagônicos enl luta, pode garantir a construção

coletiva do que será tomado como compromi&So e con

tr:nado como rarefà, portanto do que será aceito como

!egíümo, considerando delerminados pre&SupostOs éticos

e direuiz.es políticas. Assim, o método da inclusão não

propõe aderência ingénua e acrítiCl àquilo que o outrO

traz, mas aposta em uma atitude generosa, de acolher essas

manifestaçóes pam, imediatamente, confrontá-la com a

multiplicidade dos interesses do outro, do coletivo, pam

possibilitar a composição de contratualidades conside

rando orientações éticas, no caso, aquilo que é tomado

como desejável e aceitável no plano do cuidado em saúde;

ou seja, a construção de processos de negociação de ação

com-c/inamen (SANTOS, 2006).

A vontade de agir com c/inamen, como nos diz

Boaventum de Sousa Santos,

nao se assenta numa ruptura dramtitica, antf:$

num ligeiro desvio cujos efeitos cumulativoJ tOr

nam poJSÍvru tl$comhinaçr'ieJ complt'XilS entre Jm!J

vi1J()J egrupOJ Jotiau (SANTOS. 2006, p. 90)

das quais se esper:lriam como principal efeito a pro

dução de deslOClmemos subjelivos e não-identitários,

sem os quais a produç:io do comum n:io se f.12 possível.

Em outms palavras, ao invés de se propor rupturas que

muitas vezes f.1zem emergir novas realidades institu

cionais. portanto novas prátiClS de geSt:io e prátiCls de

saúde. senl que efetivamente os sujeitos concordem com

das e as incorporem em seu saber-f.1zer, agir com c1ina

mm constitui uma perspectiva de aç:io sustentada em

ininterruptOs processos de diálogo econvencimento, os

quais f.1vorecem a produç:iode pactuaçóes mais estáveis

e duradouras e mais concordantes com as bases éliCls e
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técnicas. em nosso caso, do gerir e do cuidar processos

de atenç:io em saúde.

Nesse sentido. a aç:io de humanização possibilita aos

sujeiws das práticas a experimentação de ou tras perspee~

tivas de construção da existência. mais em lateralidade,

forjando em si e em Outros novas atitudes, novas éticas.

Ou seja, permitindo a construç:io de novas realidades

sociais, políticas, institucionais e clínicas, coemergentes

e codependentes da produção de novos sujeiws.

O movimento de inclusão para a produção do

comum é o mowr da produç:io da vida social. É mo~

viOlentO sem o qual a vida plasma sobre o sombrio

contexto do dado, do definido, do constituído, onde

tudo já está decidido. Tomar o dado como realidade

estável e perene, sobretudo em COntextoS de injustiça

social e de au toritarismo nas organiz,ações - ainda fones

marcas enl nosso país, é deixar sem contestaç:io, sem

constrangimenw o mesquinho, a barbárie, a explora~

ção, o tratamento do Outro como objeto. No campo

da saúde, isso permite a emergência e a sustentação de

experimentações que atentam contra a virl.1.. contm a

dignidade e os direitos humanos.

Humanização é, assim, propositum para a criação,

poit:sú de mundo e poiesú de si: flutopoiesi (EIRADO; PAS~

sos, 2004). Criação de novas prátiClS de saúde, de novos

modos de gestão, tarefas inseparáveis da produção de

novos sujei tOS protagonistas e correspons:íveis. Taref:1. de

tornar homens e mulheres mais capazes de lidar com a

heterogeneidade do vivo. de reinventar a vida, criando

as condições para a emergência do bem comum. Essa é

a aposta ética da humanização da saúde.

APOIO COMO EXERCfCIO DO MÉTODO

Afirmar a inseparabilidade entre produção de

s.1.úde e produção de subjetividade obriga~nos retomar

o problema metodológico, apomando sua operaciona~

lidade. Experiências acumuladas no campo da saúde

nos indicam a importância da inovaç:io realizada por

tecnologias relacionais ou, como prefere Merhy (2002),

tecnologias leves. Tal inovação nas prátiCls de saúde

pressupõe a capacidade de os sujeitos e organizações

colocarem em questão as formas instituídas do trabalho

em saúde: diante das instituiçóes de saúde identificar,

portanto, sua face instituída e apostar em suas forças

instituintes, isto é, essas forças ca pazes de mobilizar açóes

de mudança nos processos de trabalho (SANTOS.FILHO;

BARROS, 2007).

O SUS não pode prescindir da aç:io do sujeito

coletivo responsável pelo movimento instituinte que

em 1988 culminou na formulação do direito consti~

tucional à saúde. Esse sujeiw que se expressa desde os

anos 1970 como movimento coletivo de resistência ao

autoritarismo ede reforma das práticas de saúde é a um

só tempo a causa e o efeito das experiências de mudança

dos modelos de atenção e de gestão. Ele ê causa porque

agente de mudança das práticas de produção de saúde,

sendo paradoxalmente ele mesmo o produto emergente

dessas experiências. Daí a importância para o SUS o

fortalecimento dos coletivos. A inclusão é, portanto,

a diretriz metodológica por excelência do 'SUS que dá

cerro'. Essa diretriz, para se operacionaliz.1.r em práticas

concretas, deve contar com o apoio institucional.

Campos (2000) propôs a função de apoio como

ação de sujeitos que contribuem com coletivos de tra~

balho para qualificar suas aferras clínicas, para forralecer

inovações da gestão dos processos de trabalho, para forta~

lecer a grupalidade. A função de apoio institucional tem

sido implantada e experimentada em vários serviços de

saúde do país, apresentando~se como uma das principais

novidades na gestão do trabalho em saúde no Bmsil.

A PNH, tendo por objerivo central qualificar a

gestão e a atenção à saúde, é uma política que induz a

produção de inovações gerenciais nas prátiClS de saúde,



PASCHE, D F, PASSOS, E. • lnduslo como m~odo de .pelo pan' p,oduçlo d. mudonçu n. uúd. -'poon d. PoUdcade Humonluçlo d. S.úde 429

que exigem nos coletivos/equipes superar limites e ex

perimentar novas formas de organização dos serviços e

novos modos de produção e circulação de poder.

falar da função do apoiador inslitucional como um

'modo de fazer' é lratar o apoio em sua relação com o

méwdo da PNH: um modo de incluir novos parceiros.

multiplicando os agemes de condgio da polÍliCl públiCl

de saúde.lnsiSlimos. então, na impordncia nos modos

de fazer: mais imponante do que uma polítiCl deve

fazer ou fez, imeressa o como ela faz. Nesse sentido. o

fazer de modo inclusivo impõe a reversão do que esd

posw no uso ordinário, majoridrio, da palavra méwdo

(meta-boJos). Re\'erter aq ui significava trocar o primado

da meta pelo do próprio Clminhando (boJos-meIa),

afirmando a força da experiência concreta dos cole[ivos

como guia para o percurso (PASSOS; BENEVlDES, 2009a).

A construção negociada das metas a serem alClnçadas

faz com que o caminho (boJos) percorrido não seja

predeterminado por objetivos planejados de antemão.

A prática de cogestão no processo de trabalho em saú~

de modifica tanto as práticas gerenciais quanto as de

atenção, afirmando a inseparabilidade entre clínica e

polítiCl, emre atenção e gestão.

O tema do método nos conduz à afirmação do

primado da transformação por relação ao conhecer.

Toda ação da PNH é de intervenção, estando o apoia~

dor da po!ítiCl imerso. incluído no plano em que f.1Z a

intervenção. Daí essa reversão par:ldox:ll que. merodo~

10giClmeme, f.1Z o Clminhar anteceder qU:llquer meta

a ser alcançad:l. O apoiador acompanh:l o Clminho em

um processo de mud.1nç:l dos modelos de atenção e

gesl:Ío na saúde.

Mudanç.1 de modelos impliCl mud.1nça de método

e é preciso o rigor metodológico, quando estamos com~

promelidos com o plano d.1S políticas públicas, em que

devemos ser muitos e para tal nos abrir para o colelivo.

Eis, entáo, o desafio da PNH, muhipliClr~se para se

realizar não só como polítiCl de governo, m:lS como po~

lítiCl coletiva ou públiCl. Como se consu6i uma polítiCl

públiCl? Como fazer da polítiCl um dispositivo que opere

no público, pelo público e por meio do público?

Para falar do modo de fazer do apoio na PNH

temos que considerar: 1) seu modo intensivista; 2) seu

modo de contágio; 3) seu modo de referência.

Primeiro ponto: todo apoio é uma ação intensivis~

[a. No apoio institucional somos levados pelo desa.fio de

realiz.ar um processo que metodologiClmente pressupõe

a reversão da práliCl extensiva da ação ministerial em

intervenções intensivas.

Sabemos que a máquina do Estado. pelo seu gi

gantismo, é frequememente um foco propagador de

açóes cuja medida e o método são da extensividade, isto

é, das ações nacionais. macrorregionais. programátiClS e

de Clmpanhas. A máquina estatal Clraaeriza~se por sua

Clpacidade de estender seus 'braços' por toda a nação

embora, paradoxalmente, essa extensão não necessaria~

mente inclua o povo. Como fazer. contudo, a inclusão

do povo? Como incluir o que na experiência concreta do

'SUS que dá certo' foge aos padrões idealizados, à figura

abstr:ua do homem médio bra.sileiro? A rede que se tece

em ações puramente e...'<tensiv:ls te.m um:l 'malha' aberta

demais, de modo :l não poder incluir o que frcque.nre.~

mente está dist:lnte do usuário ideal. do cidadão padcio

(no Seminário N:lcional da PNH em 2004, ouvimos uma

representante do movimento dos lr:msexuais que dizia que

oSUS precisava :lcolher os diferentes géneros, os 'n' sexos.

o serviço de saúde est:lr prepara.do para. receber esse João

que se. apresem:l com corpo de mulher, pois esse João é

um cid.1d.10 concreto e. nâo ideal).

AJeançar a experiência concret:l no que ela tem de

singular exige, ponamo, uma ação guiad.1 por uma me.~

todologia não mais enensivista, m:lS intensivista (PASSOS:

BENEVlDES, 20ü9b) que atualize. o método d:l tríplice

inclusão: inclus:ío dos sujeitos com SU:lS histórias, seus

interesses e saberes (IareraJizaçáo); inclusão dos conflitos

ou pomos de tensão que. resultam d.1 primeira. inclus:ío e
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que devem ser entendidos como analisadores institucionais;

inclusáo, por fim, do coletivo que seconsolida no exerdcio

inclusivo. Incluit nessa amplitude da açio requer o método

do apoio~intensivoem dada tealidade institucional. O

apoiador institucional age localmente. acionando processos

de mudança que pelo poder de contágio podem assumit

proporções extensivas. ksim, no lugat de abtir mão da

extensividade, tomáAa como efeito e não como POntO de

partida ou ctusa de ações programátiClS.

Segundo ponto acerct do modo de fazernlOs o apoio

institucional: no lugar de propor a mudança, propagá-Ia;

no lugar de decretá~la,dar condições para ampliação do

que é só germe potencial. Nesse sentido, o ctciter inten

sivisra do apoio da PNH decorre da açfio de contágio.

Tomemos um exemplo de pr:ítict de produçfio de saúde

com a qual a PNH desde cedo se sintoniwu. Trat3~seda

prevençfio do I-nV~AtDSe aí deparamo~nos com a mesma

questão. Como enfrentar um problema de Saúde Públict

com dimensões alarmantes a partir da década de 1980?

Num cenário com tal dramaticidade, é preciso apostar

numa açfio que reverta o vetor do contágiO no sentido

ci1 vida, isro é. TOm:tr o problen1a da contaminaçfio do

vírus H IV como uma situação paradoxalmente de aque~

cimento das redes de solidaried.1de, corresponsabilidade,

protagonismo e autOnomia, f.1zendo a reversão do vetor

do contágio da morte pam a vida.

O que implict essa reversão? Que operações cons~

limem essa reversão da extensivid.1de pam a inrensivi~

dade? Como não negligenciara tamanho do problen1a?

Como reverter o veror de contágio busC\ndo exatamente

neste POntO de incidência mais mortífero da Aios, por

exemplo, o IUt,':l.r potencialmente de maior resistência

aos processos de mortificação? Como incluir o que

geralmente fica fora ou ii margem no $ociU$, distante

do metro~padrãosocial? A experiência acumulada pelo

Programa Nacional (PN) de DST~Aiosdo Ministério da

Saúde (MS) indiC\~nos uma direç:io quando deslocamm

e incluímm sujeiTOS eSligmatiz.1dos pela condição de

integrantes dos ditos 'grupos de risco' (homossexuais,

drogados, rransexuais, profissionais do sexo), assumin~

do-os como agentes de saúde ctp:lcitados par:t:l prátict

d:l redução de d:lnos j un to à popu1:J.ção com m:lior grau

devulnerabilid:lde. Aqueles que estaV:lm m:J.rcados pelo

sin:ll neg:ltivo do vetor de contágio tornaram-se dOf:lvan

te agemes de um contágio pela vid:l, permitindo assim

os resultados import:J.nres alc:lnçados pelo PN.

AgOf:l, o terceiro sentido do modo de f:lzer o apoio

n:l PNH: apoi:lr é criar referenci:l no c:lmpo d:ls prátictS

de s:J.úde (KASTRUP; BARROS, 2009). Se o método nos

dá o modo de f:lzer e a direção, são os dispositivos d:J.

PNH que propõem :J.rranjos decoletivos concretos p:lr:t

:l realiz:lçáo d:l :J.posra metodológict. O apoio ins[itucio~

n:J.I é um dispositivo com o qU:J.1 temos :lpostado; como

dispositivo, ele [em uma função de referência, isto é, o

:J.poiador põe:l funcion:lr de[ermin:ldo processo junto ao

coletivo, :lcion:J. um movimento de mudança d:ls prátiClS

de saúde e acompanh:J. o caminho nesse processo de

mudança dos modelos de atençfio e gestão na saúde. Sua

funçfio de referência g:lmnte um mínimo de regularidade

em meio ao processo de mudança, sendo um índice dos

vínculos que mantém unido cerro coletivo.

FECHANDO A CONVERSA

Os efeitOs da humanizaçfio - produçfio de melho~

rias no atendimento e democr:ltiz.1çfio das relações de

tmbalho - tomando os pressupostOS e modo de fazer da

PN H, se espera que decorf:lm do enfrent:lmento de rela~

ções desigu:lis que têm sido estabelecidas nos processos

de cuidado e na gesdo; portantO, deveri:lm incidir dire~

t:lmente na construção de outras relações entre usuário e

sua rede social com os tr.tbalhadores e equipe de saúde,

e também modificar as relações entre trabalhadores e

gesrores, en1 geral coerentes com a arquite[ura e cultu~
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ra organizacional hierárquica. Assim, a humanização

busca construir novas realidades político~insti[ucionais

que tenham entre seus efeitos o reposicionamento dos

sujeitos nas relações clínicas e de trabalho.

Esse reposicionamento- mrefa sempre inconclusa

- depende menos de atos normativos e mais do aciona

mento da vontade e capacidade dos serviços de saúde e

seus colelivos enfrentarem suas culturas org:tnizacionais,

o que pressupõe a construção e substantivação de espaços

colelivos que permitam pôr em contato a diferença,

abrindo caminhos para se pôr em questão os modos de

gerir e de cuidar. Essa é uma direção importante para o

enfrentamento de determinadas caracteríslicas da gestão

dos serviços de saúde, em que se localizam boa parte

daquilo que vem sendo apontado como necessário e

desejável de ser mudado nas práticas de saúde.

As mudanças necessárias nas práticas de gestão

e de cuidado, na perspectiva da PNl-l, deveriam se

apresentar como novas pciticas institucionais desde

processos permanentes e ininterruptos de diálogo, ne~

gociação e pactuação, os quais são sempre complexos

e, portanto, exigentes de algum processo de suporte e

acompanhamento, que na PNH se tOmou como fun~

ção do apoiador institucional. Apoiar é, antes de tudo,

uma ética que se apresenta como modo de lidar com

relações que os sujeitos consrroem emre si e com seus

objetos de trabalho. ESS.1 entrada pelas relações visa

construir múltiplos reposicionamentos, cuja direção

deve ser afirmativa de grupalidades mais solidárias e

mais capazes de propor e realizar prnticas de gestão e

de cuidado em consonância com aquilo que do POntO

de visra social e polírico tem sido tomado como JUSto,

ético e tecnicameme adequado.

80S! opçâo pelo método, todavia, n:lO é um caminho

que assegura de amem:io resultados -que n:io podem ser,

então, anunciados anteriormeme à experiência - senão

se apresenta como uma aposra que sujeitos em relação de

maior lateralidade e b'Uiados por pressupostOS éticos d1

política pública, sio mais capazes de produzir ações de

saúde em oonson.-lncia com os primados do SUS. Assim, o

processo inesgotável de reposicionamento dos sujeitoS nas

relações e situações de trabalho se apresenta como espaço

vívido da própria dinâmica da constituição da vida social:

a singularização dos sujeitoS e colerivos guarda, sempre,

como símese, elenlemos dos planos particular (interesses

imediatos dos sujeitos) e universnl (necessidades de saúde),

os quais se resolvem por eixos de transversalização, que

são históricos. Ou seja, o movimento é a única reperição

e, porranto, mdo se move infiniramente. O acion:mlemo

e a ampliação desse movimento é a própria força~motor

do apoio, que propicia aos colelivos sua experimentação

como força de vida.
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