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aRTIgO ORIgInaL    •    origiNal articlE

Velhas e novas formas de intervenção em saúde: os 
modelos assistenciais em análise

old and new forms of intervention in health: models of care under review

Italla Maria Pinheiro Bezerra1, ana Karla Sousa de oliveira2, Cesar Cavalcanti da Silva3, Eufrásio de 
andrade lima Neto4, ana tereza Medeiros Cavalcanti da Silva5

RESUMO Historicamente, a organização do sistema de saúde brasileiro constituiu-se com 
base em diferentes formas de intervir sobre o processo saúde-doença, denunciando a 
diversidade de modelos assistenciais na realidade dos serviços. assim, objetivou-se refletir 
sobre a evolução histórica da atenção à saúde do Brasil e os desafios em busca de um 
modelo de atenção que atenda à complexidade dos problemas demandados pelo setor.  
Evidenciou-se que as características dos modelos assistenciais no país diferem quanto à 
organização dos serviços e processo de trabalho, revelando a necessidade de chamar os 
profissionais de saúde à reflexão sobre o seu trabalho e o modelo assistencial que lhe é 
subjacente.

PALAVRAS-CHAVE: Modelos de atenção; atenção à saúde; Prática profissional. 

ABSTRACT Historically, the organization of the Brazilian health system was formed based 

on different ways to speak on the health-disease process, denouncing the diversity of models 

of care in the reality of services. thus, the objective was to reflect on the historical evolution of 

health care services in Brazil and the challenges in search of a care model that addresses the 

complexity of the issues demanded by this area. it was evident that the characteristics of care 

models in the country differ in the service organization and work process, revealing the need to 

draw health professionals to reflect on their work and care model that underlies it.

KEYWORDS: Models of attention; Health care; Professional practice.
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Introdução

As políticas sociais brasileiras desenvolveram-se por 
um período de cerca de 80 anos, configurando um 
tipo de padrão de proteção social que só foi modifi-
cado com a promulgação da Constituição Federal de 
1988. Buscava-se a reestruturação do sistema de saúde 
mediante algumas estratégias e, após a Constituição de 
1988, seguiu-se a construção social do Sistema Único 
de Saúde (SUS), com a finalidade de reorganizar os 
serviços de saúde de acordo com princípios e diretrizes 
estabelecidos pela Carta Magna (PAIM, 2003).

Para atingir a universalização do acesso aos servi-
ços, a partir da integralidade e equidade no atendimen-
to público de saúde à população, consolidando, desse 
modo, os princípios do sistema de saúde brasileiro, o 
Ministério da Saúde implementou a Estratégia Saúde 
da Família (ESF), objetivando superar a lógica do mo-
delo de atenção à saúde tradicional, centrado na doença 
e que tinha no médico a figura central da assistência 
(BRASIL, 1994; 2006a).

Embora venha conseguindo superar obstáculos 
importantes em seu processo de implantação, no sen-
tido de mudanças político-institucionais e a ampliação 
do acesso às ações e serviços de saúde, sobretudo a partir 
da implementação da ESF, o SUS ainda é uma proposta 
em desenvolvimento e, em alguns aspectos, ainda está 
muito distante das proposições do movimento sanitá-
rio, o que põe em risco sua legitimidade política e social 
(FEURWERKER, 2005). 

Assim, as transformações do modo de organizar e 
gerir a atenção à saúde vêm sendo consideradas indis-
pensáveis para a consolidação do SUS, tendo em vis-
ta a necessidade de qualificar o cuidado por meio de 
inovações produtoras de integralidade da atenção, da 
diversificação das tecnologias de saúde e da articula-
ção das práticas de diferentes profissionais e esferas da 
assistência.

Torna-se relevante, portanto, refletir criticamente 
sobre o processo de evolução dos modelos assistências 
no Brasil, visando à produção de novos conhecimentos 
para que seja possível implementar propostas mais efe-
tivas e eficazes, tendo em vista a elevação da qualidade 
dos serviços prestados à população, em consonância 
com os princípios e diretrizes do SUS. 

Neste estudo, apresenta-se uma reflexão da evo-
lução histórica da forma como tem se estruturado a 
atenção a saúde no Brasil e os desafios que se colocam 
na busca de um modelo de atenção à saúde que atenda 
à complexidade que caracteriza a realidade atual, en-
fatizando o processo de trabalho dos profissionais de 
saúde. 

Metodologia

O presente estudo compreende uma reflexão sobre a 
evolução histórica dos modelos de atenção à saúde no 
Brasil. Para esta reflexão, optou-se por um estudo con-
substanciado em fontes secundárias da literatura perti-
nente à temática, que correspondem a artigos de peri-
ódicos nacionais e internacionais e produções recentes 
sobre a atenção à saúde no Brasil, modelos de atenção 
em saúde e Processo de Trabalho em saúde.

Discussão

Modelos assistenciais: conceitos, características e 
evolução no Brasil
Historicamente, a atenção à saúde no Brasil tem inves-
tido na implementação e concretização de políticas de 
promoção, proteção e re cuperação da saúde. Há, pois, 
um grande esforço na construção de um modelo as-
sistencial que priorize ações de melhoria da qualidade 
de vida dos sujeitos e coletivos (BRASIL, 2006a). Para 
Ribeiro (2007), as propostas de mudanças de modelos 
assistenciais vêm sendo utilizadas com diferentes cono-
tações, ora direcionadas para a organização institucio-
nal, buscando viabilizar a oferta de ações de saúde, ora 
com o sentido de reorientação das práticas, redefinindo 
o processo de trabalho. 

Para Merhy et al. (1997), um modelo assistencial 
constitui-se na organização da produção de serviços 
com base em uma determinada conformação de saberes 
da área, bem como de projetos de ações sociais específi-
cos, como estratégias políticas de determinados agrupa-
mentos sociais. Tendo em vista que a um dado modelo 
de atenção à saúde subjaz as dimensões assistencial e 
tecnológica que respondem à sua expressão enquanto 
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projeto político, o autor opta pela denominação ‘mo-
delos tecnoassistenciais’, de modo a contemplar essas 
dimensões.

Silva Júnior e Alves (2007) compartilham de tal 
compreensão ao conceberem modelo assistencial en-
quanto o modo como são organizadas, em uma dada 
sociedade, as ações de atenção à saúde, envolvendo os 
aspectos tecnológicos e assistenciais. Trata-se, portanto, 
de uma forma de organização e articulação entre os re-
cursos físicos, tecnológicos e humanos disponíveis para 
enfrentar e resolver os problemas de saúde de indivídu-
os e coletividade.

De acordo com Carvalho e Cunha (2006), os mo-
delos assistenciais se constituem como um arranjo que 
busca fazer a mediação entre as determinações histó-
rico-estruturais das políticas sociais e as práticas coti-
dianas em saúde. Resultam, dentre outros aspectos, da 
coerência entre as definições sobre o complexo universo 
das relações causais que conformam certa compreensão 
do processo saúde/doença, e das respostas tecnológicas 
daí resultantes.

Diferentes modelos assistenciais figuraram ao lon-
go da história da saúde no Brasil, refletindo, via de re-
gra, demandas políticas e econômicas, em detrimento 
das necessidades sociais. No Período Colonial, a orga-
nização sanitária espelhava-se nas ações desenvolvidas 
pela metrópole. Os problemas de higiene eram da res-
ponsabilidade das autoridades locais e restringiam-se a 
preocupações com a sujeira das cidades, fiscalização dos 
portos e comércio de alimentos (PAIM, 2009).

Por ocasião das epidemias as ações compreendiam 
a formação de comissões locais, que agiam a cada epi-
sódio relevante ou por intermédio da câmara de verea-
dores. Contudo, a depender da gravidade da situação, 
as decisões poderiam ficar centralizadas no nível de go-
verno, o que, ao longo do tempo, determinou práticas 
sanitárias que não conseguiam atingir a todos de forma 
indiscriminada, sendo, portanto, incapazes de resolver 
os problemas de saúde da população. Os mais pobres 
sofriam com essa condição, enquanto os mais favoreci-
dos economicamente recorriam à assistência de médi-
cos particulares (PAIM, 2009). 

A proclamação da República inaugurou uma nova 
etapa política e econômica no país. No âmbito políti-
co, o Estado adquiriu maior autonomia, deixando de 

configurar-se enquanto expressão dos interesses das oli-
garquias regionais. Na esfera econômica, a industriali-
zação foi instaurada, ainda que de forma limitada em 
virtude da insuficiência técnica e financeira do capital 
industrial nacional (MESQUITA, 2008). 

Nesse período, sanitaristas, guardas sanitários e 
outros técnicos organizaram campanhas na luta contra 
as epidemias de febre amarela, varíola, peste, entre ou-
tras, que assolavam o país, configurando, a partir dessa 
prática, uma política de saúde pública importante para 
os interesses da economia agroexportadora da época e 
que se mantém como modalidade de intervenção até 
os dias atuais no combate às endemias e epidemias. 
Destaca-se, nesse sentido, a figura do médico Oswaldo 
Cruz, responsável pela implementação do modelo das 
campanhas sanitárias (SILVA JÚNIOR; ALVES, 2007; 
RAMOS, 2007).

 Na década de 1920, com o incremento da indus-
trialização no país e o crescimento da massa de traba-
lhadores urbanos, tiveram início as reivindicações por 
políticas previdenciárias e por assistência à saúde que 
resultaram na organização dos trabalhadores juntos às 
empresas para constituir as Caixas de Aposentadoria e 
Pensão (CAPs), regulamentadas pelo Estado por meio 
da Lei Elói Chaves (decreto nº 4.682, de 24 de janeiro 
de 1923). A partir de então, a assistência médica indi-
vidual foi se tornando questão de Saúde Pública, o que 
levou à sua progressiva institucionalização, sendo assu-
mida como atribuição central permanente e obrigatória 
(SILVA JÚNIOR; ALVES, 2007; PAULI, 2007).

A vinculação ao mercado de trabalho dava aos 
trabalhadores o direito de receber aposentadorias e 
pensões além do acesso à assistência médica, o que era 
possível por meio da contribuição de empregadores e 
empregados além de um parcela financiada pelo Estado 
a partir da criação de impostos. A assistência médica 
era, portanto, previdenciária e garantida somente aos 
segmentos assalariados urbanos da sociedade brasileira 
(COHN, 2006). 

A partir da década de 1930, a política de saúde 
pública estabeleceu formas mais permanentes de atua-
ção com a instalação de centros e postos de saúde para 
atender, de modo rotineiro, a determinados problemas, 
por meio de programas especiais (vacinação, pueri-
cultura, e tuberculose, por exemplo). Esses programas 
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eram organizados exclusivamente com base nos saberes 
tradicionais da biologia e da epidemiologia, deixando, 
portanto, de levar em conta aspectos sociais ou mes-
mo a variedade de manifestações do estado de saúde 
da população, de acordo com o contexto no qual se 
insere, razão pela qual foram denominados Programas 
Verticais (SILVA JÚNIOR; ALVES, 2007).

O modelo de saúde baseado em programas estru-
turou as redes estaduais de saúde, com uma assistência 
voltada para os segmentos mais pobres da população, 
cabendo aos segmentos mais abastados da sociedade, 
a busca por cuidados nos consultórios médicos priva-
dos. Ainda nesta década, as CAPs transformaram-se em 
Instituto de Aposentadoria e Pensão (IAPs). Cada insti-
tuto dispunha de uma rede de ambulatórios e hospitais 
para assistência à doença e recuperação da força de tra-
balho (SILVA JÚNIOR; ALVES, 2007).

A partir de 1950, com a formulação de políticas 
de substituição de importações para promover a indus-
trialização do país, houve o deslocamento do polo eco-
nômico para os centros urbanos, gerando uma massa 
operária que deveria ser atendida com outros objetivos 
pelos sistemas de saúde: garantir mão-de-obra saudável 
para a indústria, atuando sobre o corpo do trabalhador, 
na manutenção e restauração de sua capacidade produ-
tiva e não mais tendo como alvo principal os corredores 
de circulação de mercadorias exportáveis (BALESTRIN; 
BARROS, 2009). Assim, mais uma vez as ações e ser-
viços de saúde no país são regidos pela lógica da pro-
dução, direcionando os investimentos para a assistência 
previdenciária em detrimento das ações em saúde pú-
blica (RAMOS, 2007; MENDES, 1993).

Assim, o modelo de atenção à saúde sanitarista, 
por não responder às necessidades de uma economia in-
dustrializada, foi sendo substituído por um modelo que 
se constitui concomitantemente com o crescimento e 
a mudança qualitativa da previdência social brasileira 
(MENDES, 1993).

Ainda nesse contexto, houve uma grande mudan-
ça na assistência com a construção de hospitais, aten-
dendo às necessidades de uma crescente indústria de 
equipamentos médicos e de medicamentos, com uma 
consequente desvalorização da assistência prestada em 
unidades de saúde. Em 1953 foi criado o Ministério da 
Saúde, encarregado de atividades de educação sanitária, 

inspeção médica de estrangeiros, trabalhos com crian-
ças e gestantes (PAULI, 2007).

Na década de 1970, a luta pela democratização das 
políticas, antes confinadas às universidades, aos parti-
dos clandestinos e aos movimentos sociais, passou cada 
vez mais a ser localizada no interior do próprio Estado. 
Toda essa efervescência democrática intensificou-se na 
década de 1980 por meio do surgimento de um rico 
tecido social emergente a partir da aglutinação do novo 
sindicalismo e dos movimentos reivindicatórios urba-
nos, da construção de uma frente partidária da oposição 
e da organização de movimentos setoriais capazes de 
formular projetos de reorganização institucional, como 
o Movimento Sanitário Brasileiro (FLEURY, 2009).

Para Silva (2007), no que concerne à esfera po-
lítica, o final da década de 1970 e início da década de 
1980, assistiu-se a uma mobilização de parte da socieda-
de civil brasileira que reivindicava a saúde como direito 
universal dos cidadãos e dever do Estado. Nesse pro-
cesso, começavam a ser reveladas as dimensões sociais, 
políticas e econômicas da prática médica e das medidas 
na área de saúde, implicando na superação da visão da 
saúde em sua esfera estritamente técnica, rompendo-se 
a dicotomia prevenção-cura na construção de um novo 
objeto de estudo e atuação (FLEURY, 2009).

Sistema Único de Saúde: uma proposta de mudança 
da atenção a saúde no Brasil
O modelo de atenção à saúde no Brasil foi historica-
mente marcado pela predominância da assistência mé-
dica curativa e individual e pelo entendimento de saúde 
como ausência de doença. No entanto, o rompimento 
deste paradigma veio com o ordenamento jurídico-
institucional de criação e implantação de um novo 
sistema de saúde, uma vez que modelos anteriores não 
respondiam aos problemas da organização das ações e 
serviços de saúde de maneira a atender às necessidades 
de saúde da população. Ao mesmo tempo, novos prin-
cípios emergiam da sociedade como apelo à sedimenta-
ção do conceito de saúde como condição de cidadania 
(SCHERER, MARINO; RAMOS, 2005).

Desta forma, o acoplamento estrutural entre a 
sociedade civil e as novas propostas políticas e econô-
micas, em especial da década de 1980, permitiu uma 
democratização do espaço social no Brasil que forjou as 
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bases de uma nova cultura política. Essa nova cultura 
política, que colocou a sociedade civil em diálogo di-
reto com o Estado, se fez sentir particularmente no se-
tor da saúde pública, exercendo influência significativa 
no processo de reorganização da saúde pública no país 
(FUNHMANN, 2004).

Com o advento da Reforma Sanitária, observou-
se uma proposta de mudança de paradigma relacionada 
aos modelos assistenciais, a partir da proposição de no-
vos conceitos que foram materializados na Constituição 
Federal de 1988, por meio da criação do Sistema Único 
de Saúde (SUS), em seus princípios ético/doutrinários 
de integralidade, universalidade e equidade (LUCENA 
et al., 2006).

A consolidação do projeto desta Reforma acon-
teceu no ano de 1986, com a realização da VIII 
Conferência Nacional de Saúde, que contou com a 
participação de um número expressivo de membros 
da sociedade civil, evidenciando um caráter democrá-
tico inexistente em Conferências anteriores e durante 
a qual foram definidas as bases político-ideológicas que 
subsidiaram a elaboração da nova Constituição brasi-
leira (COUTINHO; CUNHA, 2005; SANCHEZ; 
MINAYO, 2006).

Deste modo, o país passou a ter uma política de 
saúde claramente definida enquanto política social, de 
relevância pública, implicando, portanto, em mudan-
ças substantivas para sua operacionalização nos campos 
político-jurídicos, político-institucional e técnico-ope-
rativo (ALMEIDA; CASTRO; VIEIRA, 1998).

Os fundamentos legais do SUS estão explicitados 
no texto da Constituição de 1988, nas constituições 
estaduais e nas leis orgânicas dos municípios que in-
corporaram e detalharam os princípios da Lei Magna 
do País. No entanto, sua regulamentação só foi estabe-
lecida no final de 1990, com as leis 8.080 e 8.142, nas 
quais se destacam os princípios organizativos e opera-
cionais do sistema, tais como a construção de modelo 
de atenção instrumentalizado pela epidemiologia, um 
sistema regionalizado com base municipal e o controle 
social e por sucessivas leis, que, desde então, têm am-
pliado o arcabouço jurídico nacional relativo à saúde 
(VASCONCELOS; PASCHE, 2006).

A lógica adotada pelo SUS encontra-se, por-
tanto, respaldada em princípios ético/doutrinários e 

organizacionais/operativos, em que os primeiros com-
preendem a universalidade, equidade e integralidade 
das ações e serviços de saúde, enquanto os segundos re-
ferem-se à descentralização, regionalização e hierarqui-
zação da rede e a participação social. (BRASIL, 2000). 
Para Ramos (2007), os princípios do SUS expressam os 
objetivos e concepções subjacentes ao sistema e que de-
vem fundamentar o desenvolvimento e implementação 
de políticas e práticas sanitárias, como forma de concre-
tizar a reestruturação do modelo assistencial vigente. 

Assim, percebe-se que o SUS, dentre outros pro-
pósitos, foi idealizado para que houvesse uma reestru-
turação no modelo de assistência até então efetivado, de 
modo a superar a avassaladora dicotomia entre práticas 
curativas e preventivas. A mudança deveria contemplar 
uma reestruturação organizacional das equipes e servi-
ços de saúde, com objetivo de maior aproximação com 
a clientela, com capacidade de resolução de problemas 
apresentados (CAMPOS, 2003). Para Ermel e Fracolli 
(2006), com a implantação do SUS, os serviços públi-
cos de saúde passaram por um processo importante de 
revisão do modelo assistencial de maneira que novas 
práticas se instituíram. 

Contudo, as conquistas políticas e jurídicas na es-
fera do direito à saúde aliadas aos avanços organizativos 
e assistenciais proporcionados com a implantação do 
SUS não foram suficientes para superar os problemas 
de atenção à saúde no país. A despeito da efetivação 
de alguns dispositivos, a exemplo dos mecanismos de 
descentralização, o sistema mostrava (e ainda mos-
tra) sinais de esgotamento para o adequado enfren-
tamento dos desafios que se colocavam para a saúde 
(VASCONCELOS; PASCHE, 2006).

Nessa perspectiva, em meados da década de 1990, 
após muitas relutâncias e até mesmo entraves gover-
namentais ao processo de implantação do SUS, foi 
implantada uma estratégia para mudança do modelo 
hegemônico, o Programa de Saúde da Família, poste-
riormente assumido como estratégia. A disseminação 
desta estratégia e os investimentos na chamada rede 
básica de saúde ampliaram o debate em nível nacio-
nal e trouxeram novas questões para a reflexão (SILVA 
JÚNIOR; ALVES, 2007).

O Programa Saúde da Família compreende uma 
estratégia de reorientação do modelo assistencial em 
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novas bases e critérios, a partir de mudanças no obje-
to de atenção, na forma de agir e na organização dos 
serviços de saúde. Tem como objetivo principal a trans-
formação das práticas assistenciais orientadas segundo 
uma visão biologicista do processo saúde doença que 
determina ações eminentemente curativas, bem como 
uma assistência centrada na figura do médico e com 
foco no ambiente hospitalar (BRASIL, 1997; 2001). 

A atenção passa, então, a ser centrada na famí-
lia, compreendida a partir do ambiente físico e social 
em que vive, segundo uma compreensão ampliada do 
processo saúde/doença no sentido de intervenções de 
maior impacto e significado social de modo a superar 
práticas eminentemente curativas (BRASIL, 1997). 

Nesse contexto, a equipe de Saúde da Família, 
composta minimamente por médico, enfermeiro, ci-
rurgião-dentista, auxiliar de consultório dentário ou 
técnico em higiene dental, auxiliar de enfermagem ou 
técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde, 
é responsável pela adscrição da clientela, realizando o 
cadastramento e acompanhamento da população, no 
intuito de atuar na efetivação dessas ações de saúde da 
Atenção Básica (BRASIL, 2006b).

A assistência adquiriu um novo formato também 
através da delimitação das práticas de saúde a um espaço 
territorial definido, acentuando a ideia de vínculo, que 
define uma aproximação e constituição de referências 
entre profissionais e usuários, no sentido do estabeleci-
mento de laços de compromisso e corresponsabilidade 
entre ambos (FRANCO; MERHY, 2007).

Para Merhy (2002), a Estratégia Saúde da Família 
(ESF) surgiu no interior de projetos mais abrangentes 
oriundos do processo da reforma sanitária brasileira, 
trazendo consigo possibilidades de transformar o setor 
saúde, sobretudo no que se refere ao modelo de atenção 
à saúde. Para tanto, pressupõe uma transformação radi-
cal no processo de produção do cuidado em saúde, pois 
determina a reorientação de uma lógica centrada nas 
ofertas de consumo dos atos de saúde, para outra lógica, 
pautada pelas necessidades de saúde.

De acordo com Scherer, Marino e Ramos (2005), 
os documentos do Ministério da Saúde têm abordado 
a ESF como uma ação estruturante dos sistemas muni-
cipais de saúde, com potencial para provocar o reorde-
namento do modelo de atenção vigente. Nesse sentido, 

sua operacionalização não se coloca como uma tarefa 
simples, o que sugere a necessidade de compor uma 
equipe com capacidade de articular as diversas políticas 
sociais e recursos, de maneira a contribuir para a identi-
ficação das causalidades e das multiplicidades de fatores 
que incidem na qualidade de vida da população. Desse 
modo, para as novas ações são exigidas mudanças nas 
abordagens do indivíduo, da família e da comunidade. 

Diante disso, a proposta desta Estratégia parte do 
reconhecimento de que a mudança do modelo assisten-
cial hegemônico não pode prescindir da reorganização 
do processo de trabalho, sobretudo no que se refere à 
centralidade das ações e saberes médicos, o que deter-
mina a estruturação do trabalho a partir da composição 
de equipes multiprofissionais (MERHY, 2007). 

Para Cardoso e Nascimento (2010), a centrali-
dade do trabalho em equipe na ESF se justifica pela 
possibilidade de desenvolvimento de ações com vistas 
a uma abordagem integral e resolutiva, a partir de uma 
construção compartilhada e coletiva, envolvendo os di-
versos saberes e práticas ali atuantes. Nesse sentido, ao 
buscar maior horizontalidade e flexibilidade dos diver-
sos poderes, este modo de trabalho possibilita autono-
mia e criatividade de todos os envolvidos, favorecendo, 
assim, maior integração da equipe, ultrapassando, desta 
forma, o modelo técnico hierarquizado, característico 
do modelo Biomédico.

Segundo Abrahão (2007), o trabalho em equipe, 
enquanto expressão da integralidade das ações, deman-
da uma atuação transdisciplinar. Entretanto, o que 
tem prevalecido no interior das equipes são recortes 
multidisciplinares ou interdisciplinares, que enfocam 
uma lógica de estratificação que define os papéis de 
um modo rígido no desenvolvimento das ações, com a 
preservação dos campos de domínios e o status quo de 
cada corporação profissional que compõe a equipe de 
saúde da família. Lemos, Reineiros e Morais (2006) res-
saltam, contudo, que a transdisciplinaridade representa 
uma experiência desafiadora no âmbito do trabalho em 
equipe, que inclui a tolerância, o respeito, a superação 
da verticalização de poder para uma situação de maior 
equilíbrio entre as práticas e ações. 

Pensar em integralidade no contexto da ESF re-
mete, ainda, ao fato de o SUS ter sido gestado sob o for-
mato de rede de serviços, o que implica na unificação 
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de todas as ações e serviços públicos de saúde em um 
só sistema. Assim, a integralidade da atenção à saúde 
está também condicionada à constituição dessa rede de 
serviços (SANTOS; ANDRADE, 2008).

Para Silva (2008a), as redes de atenção à saúde no 
SUS apresentam fortalezas e debilidades, subprodutos 
do processo histórico de construção do SUS que se 
constituem em obstáculos importantes para sua efetiva-
ção, por serem ainda desarmônicas e fragmentadas do 
ponto de vista sistêmico.

Nesse sentido, a constituição de uma rede de ser-
viços de saúde na atenção básica pressupõe a existência 
de serviços de atenção básica dispersos em quantidade 
suficiente em um dado território, com garantia de facili-
dade de acesso e qualidade das ações para o atendimen-
to das necessidades, prevenção de agravos e promoção 
da saúde. Destaca-se, nesse sentido, a necessária arti-
culação com outros setores (educação, meio-ambiente, 
infraestrutura, etc.) bem como o acesso a serviços de 
maior densidade tecnológica e de apoio, constituindo 
ligações verticais e horizontais na malha da rede (SILVA, 
2008b).

A esse respeito, Santos e Andrade (2008) ressal-
tam que a noção de redes de atenção à saúde não im-
plica a mera junção de serviços e organizações. Requer, 
pois, a adoção de elementos que dêem sentido ao entre-
laçamento de ações e processos a fim de potencializar 
recursos e meios.

A despeito de todas as dificuldades, tem sido pos-
sível observar o destaque em certa medida expressivo 
que a ESF tem tido quando comparada aos serviços 
tradicionais, sobretudo em relação às práticas de ter-
ritorialização, ao vínculo, envolvimento comunitário 
e acompanhamento de prioridades programáticas, em 
coerência com o cumprimento de seu referencial nor-
mativo. No entanto, o acesso permanece como um 
grande nó crítico, com dificuldades na estrutura física e 
nas equipes, fragilidades da gestão e na organização da 
rede de serviços, que compreendem entraves importan-
tes para a integralidade da atenção (CONILL, 2008).

A ESF emerge, então, como uma alternativa de 
superação do paradigma dominante no campo da saú-
de, já que se distancia do modelo tradicional centrado 
em oferta de serviços voltados para a doença, para então 
convergir com a compreensão dos modos de vida como 

determinantes do processo saúde-doença (TESSER et 
al, 2010).

Entretanto, Feuerwerker (2005) assevera que as 
ideias e os valores oriundos do modelo Biomédico ainda 
são predominantes na sociedade, uma vez que orientam 
a formação dos profissionais de saúde e estão presentes 
na cabeça dos trabalhadores do SUS, salientando que 
essas ideias e os interesses que elas representam interfe-
rem, a todo o momento, na possibilidade de consolida-
ção do SUS.

Conforme Silva e Caldeira (2010), a contribuição 
da ESF para a melhoria dos indicadores de saúde no 
país é indiscutível. Desde a sua implantação, é possí-
vel observar a ampliação significativa do acesso da po-
pulação aos serviços básicos de saúde, além de ter sido 
determinante para a aproximação dos profissionais de 
saúde à realidade de vida dos usuários. Contudo, não 
é possível afirmar que essa estratégia foi suficiente para 
a efetiva reestruturação do modelo assistencial, sobre-
tudo no que concerne a promoção de mudanças nos 
processos de trabalho, já que a manutenção da lógica da 
assistência centrada na consulta médica tem implicado 
no desenvolvimento insuficiente dos atributos desse ní-
vel de atenção.

Deste modo, Faria e Araújo (2010) defendem ser 
imprescindível que os profissionais de saúde apreendam 
a necessidade de uma ampliação do objeto de trabalho 
proposto pelo modelo biomédico, na percepção de que 
o cuidado envolve mais do que a realização de procedi-
mentos, envolvendo também a promoção e o controle 
de riscos de adoecimento, valorizando as singularidades 
e apostando na autonomia dos sujeitos numa relação 
capaz de produzir cuidado.

Diante desses aspectos, partindo-se do pressupos-
to de que uma das principais dificuldades ao desen-
volvimento da Reforma Sanitária brasileira e do SUS 
tem sido o insuficiente enfrentamento das temáticas da 
mudança do processo de trabalho e da participação dos 
trabalhadores de saúde na mudança setorial, entende-se 
que apenas alterando a maneira como os trabalhadores 
de saúde se relacionam com o seu principal objeto de 
trabalho, a vida e o sofrimento e dos indivíduos repre-
sentados como doença, é que será possível cumprir os 
preceitos que garantem o direito efetivo a saúde a todos 
os brasileiros (CARVALHO; CUNHA, 2006). 



Saúde em debate, rio de Janeiro, v. 35, n. 89, p. 197-206, abr./jun. 2011204

BezeRRa, I.M.P.; OLIVeIRa, a.K.s.; sILVa, C.C.; LIMa neTO, e.a.; sILVa, a.T.M.C.   •   Velhas e novas formas de intervenção em saúde: os modelos assistenciais em análise

Desta forma, entende-se que a efetivação dos 
princípios dos SUS, materializados em um modelo de 
atenção capaz de atender efetivamente às necessidades 
de saúde da população, passa necessariamente pela re-
flexão sobre a realidade dos serviços, sobre o que tem 
sido feito, como tem sido feito e qual a finalidade que 
guia a prática. 

Considerações finais

Percebe-se que a evolução dos modelos de atenção no 
Brasil reflete a evolução histórica, econômica e social 
do país. Nesse sentido, ao analisar e propor mudanças 
nos modelos de atenção à saúde deve-se ter em mente a 
compreensão de que esses modelos buscam fazer a me-
diação entre as determinações histórico-estruturais das 
políticas sociais e as práticas cotidianas em saúde. 

É interessante destacar que, em toda evolução 
do sistema de saúde do Brasil, as mudanças ocorridas 
incidiram em transformações efetivas sobre o proces-
so de trabalho dos profissionais de saúde. Desse modo, 

evidenciou-se que as características dos modelos assis-
tenciais já existentes no país se diferenciam quanto à 
organização do serviço e do trabalho em saúde, revelan-
do a necessidade de chamar os profissionais de saúde à 
reflexão sobre o seu trabalho e o modelo assistencial que 
lhe é subjacente, e em que medida estes têm se constitu-
ído em consonância com os princípios do SUS. 

Na última década do século passado e no limiar 
do século 21, as ações e serviços de saúde no Brasil fo-
ram sendo delineados em decorrência da estruturação 
e implementação do SUS e da implantação de uma es-
tratégia para mudança do modelo hegemônico, a ESF. 
Tal realidade vem implicando em novas formas de se 
conceber o processo saúde-doença e, aliadas a essas, no-
vas práticas assistenciais em todos os níveis de atenção 
à saúde. 

Nesse sentido, compreender e incorporar os prin-
cípios e diretrizes que norteiam o modelo da ESF deve 
ser um propósito dos sujeitos que fazem desta Estratégia, 
pois apenas dessa forma é que profissionais de saúde e 
usuários poderão avançar no sentido de concretizar a 
proposta deste modelo. 
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