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aRTIgO ORIgInaL    •    origiNal articlE

Estudo Psicossocial do Programa Saúde da Família - o que 
dizem seus atores

a Psychosocial Study of the Saúde da Família Program – what their actors say

ana Maria Blanques1

RESUMO Este estudo se propõe a compreender as relações sociais propiciadas pelo 
Programa de Saúde da Família (PSF), concebido e implantado como estratégia de 
reorientação na atenção à saúde. as falas obtidas em entrevistas abertas com seus 
profissionais são analisadas em categorias divididas em dois grupos. o primeiro refere-se 
às atividades do programa e o segundo reúne ideias sobre as pessoas envolvidas. a partir 
da análise do conteúdo desse último, procurou-se compreender as relações estabelecidas. 
o encontro propiciado pelo programa se baseia em tentativa de preenchimento de faltas 
e carências reconhecidas no imediato da relação entre profissionais e usuários, vivenciada 
como relação de ajuda.

PALAVRAS-CHAVE: Programa Saúde da Família; relações sociais; Estudo psicossocial.

ABSTRACT the propose of this study is the understanding of the relationships provided by the 

Health in the Family (PSF, Programa Saúde da Família), conceived and implanted as strategy of 

reform of the health care. the speech acquired at interviews with professionals was examined 

in categories separated into two groups: work and subject. the first, is related to the program 

activities and the second refers to the belief about involved persons. From analysis of the second 

category, the established relationships were understood. the meeting propitiated by this 

program is based in the attempt to fill lacks and privations in relationship among professionals 

and usurers, which is experienced as a relation of aid.

KEYWORDS: Family Health Program; Social relationship; Psychosocial study.
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Introdução

O estudo realizado para a tese de doutorado do qual de-
riva o presente trabalho, era voltado para a compreensão 
do Programa de Saúde da Família (PSF) como um pro-
jeto de intervenção social e, naquela oportunidade, o 
foco foi o de verificar como se concretizava tal proposta. 
Analisar as falas dos atores buscando as coincidências 
entre a proposta e sua efetivação em relação aos eixos de 
sustentação do programa foi a maneira encontrada para 
cumprir tal objetivo. 

Os encontros proporcionados pelas situações de 
entrevistas, e mesmo os conteúdos delas, forneceram 
dados que permitiram ampliar a compreensão de outros 
aspectos não contemplados da mesma forma no estudo 
anterior. 

Pretendeu-se aqui focalizar as relações sociais pro-
piciadas e mediadas pelo programa, do ponto de vista 
da Psicologia Social e, para isto, serão enfatizados os 
dados encontrados que dizem respeito às falas sobre os 
sujeitos implicados nessas relações. 

O PSF 

A proposição de mudanças na atenção à saúde que era 
discutida desde os anos 1970, a partir da conferência 
de Alma-Ata, torna-se factível com a elaboração da 
Constituição Brasileira de 1988. À grande virada que 
significou a proposta deveria corresponder uma outra 
mais árdua, que seria sua implantação, especialmente 
num momento de expansão do pensamento neoliberal, 
cuja tendência era (é) a valorização da competitividade 
entre equipamentos privados, estimulada pelas regras 
do mercado, em detrimento dos serviços públicos. A 
criação do Sistema Único de Saúde (SUS) representou 
a grande reforma, do tipo big bang, pois introduziu mu-
danças consistentes no modo de operação do sistema 
(VIANA; DAL POZ, 1998). Este modelo definiu al-
guns princípios como 

universalismo para as ações de saúde, a des-
centralização municipalizante e um novo 
formato organizativo para os serviços sob a 
lógica da integralidade, da regionalização e 

da hierarquização, com definição de porta 
de entrada. Além disso, as ações preventivas e 
curativas passaram a ser responsabilidade dos 
gestores públicos. (VIANA; DAL POZ, 1998, 
p. 13). 

O início da implementação, que ocorreu nos anos 
1990, revelou problemas na sua operacionalização, pois 
se enfrentava resistência do antigo modelo assistencial 
que era baseado na doença e em ações curativas. 

O Programa de Saúde da Família foi implantado 
pelo Ministério da Saúde em 1994, concebido como 
estratégia de reorganização do SUS, reordenamento 
do modelo de atenção para reorientação e reorgani-
zação dos serviços na ampliação da cobertura a partir 
do território e busca de promoção da saúde (SOUSA; 
HAMANN, 2009). 

Como uma nova estratégia estruturante, devia evi-
tar o eixo da intervenção médica e buscar a integração 
de fato com a comunidade (BRASIL, 2003). 

[…] Esta estratégia é mais do que isto, é mais 
ampla, significa mudar o paradigma da assis-
tência médica transformando o modelo assis-
tencial. Significa levar em conta necessidades e 
demandas da população. O foco do sistema de 
saúde passa de cuidados episódicos de indivídu-
os em hospitais para promoção de saúde na co-
munidade […]. (FALEIROS, 2003, p. 62). 

A reorganização dos serviços de saúde proposta 
pelo PSF se faz a partir de um território onde a equipe 
instalada deve cadastrar a população, levantando os da-
dos necessários que permitam reconhecer e enfrentar os 
problemas identificados, e assim montar as estratégias 
de ação para essas áreas. 

Os agentes comunitários de saúde, como integran-
tes da comunidade, ganham relevância especial uma 
vez que eles funcionam como elementos facilitadores 
da inserção da equipe na comunidade (BRASIL, 2001; 
VERAS; RODRIGUES; CARVALHO, 2000).

Como um programa que visa substituir as práticas 
convencionais de assistência por um novo processo de 
trabalho centrado na vigilância à saúde, estrutura-se a 
partir dos seguintes eixos: 
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•	 integralidade	e	hierarquização:	está	inserido	no	ní-
vel local de atenção, mas pertence a uma rede inte-
grada nos vários níveis de referência dos serviços de 
forma a assegurar cuidado integral; 

•	 territorialização	 e	 adscrição	 da	 clientela:	 trabalha	
com território de abrangência e é responsável pelo 
cadastramento e acompanhamento da população 
adscrita a esta área. 

•	 equipe	 multiprofissional:	 a	 equipe	 de	 Saúde	 da	
Família é composta minimamente por um médico 
generalista ou médico de família, um enfermeiro, 
um auxiliar de enfermagem e de quatro a seis agen-
tes comunitários de saúde; 

•	 humanização	do	atendimento:	aqui	é	focalizado	o	
fortalecimento do vínculo entre equipe de saúde e 
as famílias, o que é facilitado pela proximidade com 
que é caracterizado o trabalho;

Na cidade de São Paulo, a implantação do PSF 
iniciou-se pontualmente na região de Itaquera, em 1996, 
sob nome de Qualis. Em 2001, com a adesão do municí-
pio ao SUS, tendo como eixos estruturantes a municipa-
lização e distritalização (BOUSQUAT; COHN; ELIAS, 
2006), foi ampliado para grande parte da periferia da ci-
dade ‘…destinando-se aos segmentos populacionais com 
maiores carências ou que vivenciem diferentes graus de 
exclusão social’ (MARSIGLIA; SILVEIRA; CARNEIRO 
JUNIOR, 2005). Em geral, famílias com dificuldade de 
acesso aos serviços de saúde existentes. 

Objetivo 

Buscar a compreensão das relações sociais propiciadas 
pelo PSF. 

Métodos

[…] o uso lingüístico não é meramente efeito 
ou reflexo da organização e dos processos sociais, 
mas antes, é parte integrante deste processo so-
cial, ou seja ele constitui significados sociais 
e, portanto, práticas sociais […]. (ROCHA-
COUTINHO, 1998, p. 325). 

Considera-se que as enunciações sobre o trabalho 
cotidiano fazem parte dessa prática social, a do PSF, e 
poderão ajudar a ampliar o conhecimento sobre os as-
pectos desejados. 

O instrumento escolhido para se obter o material 
deste estudo foi a entrevista aberta. Para obter falas que tra-
tassem dos conteúdos desejados e garantir discursos mais 
fiéis à realidade e não racionalizações, foi apenas solicitado 
ao sujeito que relatasse seu trabalho no dia-a-dia. 

O estudo foi realizado na cidade de São Paulo, 
com profissionais das equipes de PSF de diferentes regi-
ões, parcerias e históricos. As entrevistas com represen-
tantes das categorias fundamentais das equipes do PSF 
foram gravadas em áudio e transcritas integralmente. 
Participaram: 13 ACS (agentes comunitários de saúde), 
8 auxiliares de enfermagem, 3 enfermeiras e 2 médicas, 
o que totalizou 26 entrevistas. 

Os textos obtidos foram recortados segundo os 
temas abordados e foi constituído um discurso único 
relativo a cada um deles. Pretendeu-se verificar a partir 
desta seleção como se constituem estes discursos, qual 
a extensão, como se fala. Com os conteúdos referidos 
nos recortes, procurou-se observar as ideias relativas aos 
temas e como se expressam. O que se buscou apreender 
foi como o grupo estudado constrói interpretações da 
realidade: da sua própria atuação, da atuação do pro-
grama, de si, do outro e das relações promovidas pelo 
trabalho no PSF. 

Os discursos obtidos, compostos de trechos de di-
versas falas individuais, foram analisados em categorias 
segundo os eixos de sustentação do programa e a ideia 
de sujeito subjacente ao trabalho, esta última funda-
mental para a presente abordagem. 

Análise dos depoimentos

As categorias foram agrupadas em dois grandes blocos 
temáticos: concepção do trabalho e de sujeito. Sob o 
primeiro tema, estão reunidas categorias que se referem 
diretamente às atividades do PSF, aquelas derivadas das 
diretrizes do programa. No segundo, as ideias de como 
são vistas as pessoas envolvidas. 

Dados relativos às atividades no PSF serão apre-
sentados sucintamente:
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•	 participação	 comunitária:	 as	 ideias	 de	 participa-
ção aparecem dispersas nos vários discursos, mas o 
enfoque majoritário está localizado nos problemas 
e tarefas de saúde que a equipe identifica. Não se 
observa preocupação em levantar com a população 
quais os problemas que esta percebe como determi-
nantes na realidade de saúde de seu território;

•	 trabalho	 em	 equipe:	 refere-se	 à	 equipe	 como	 um	
conjunto dado de profissionais que interagem a 
partir de um modelo tradicional de divisão de ta-
refas, quase sempre relacionadas à assistência, ao 
acompanhamento dos casos, ou à organização das 
atividades. Não se percebe a possibilidade de um 
grupo como construção a partir de um encontro 
de pessoas diferentes com saberes diferentes. Mas 
percebe-se que, embora a equipe seja mencionada 
como conjunto pronto e acabado, há uma dinâ-
mica no sentido de serem realizadas tentativas de 
superação dos obstáculos encontrados no dia-a-dia 
incluídos no âmbito da qualidade das relações e 
centrados na questão dos relacionamentos ou ca-
racterísticas pessoais; 

•	 integralidade:	no	que	se	refere	à	abordagem	integral	
do ser, incluindo as condições socioeconômicas, 
parece que começa a ser vislumbrada nos discursos, 
além de serem esboçadas formas para esse atendi-
mento. A integralidade do sistema não é compre-
endida como responsabilidade dos entrevistados; 

•	 intersetorialidade:	começa	a	se	desenhar	como	um	
pequeno esboço em alguns trabalhos descritos, mas 
ainda como resposta a uma solicitação, um servi-
ço prestado pela equipe de saúde e não como um 
projeto comum construído para dar conta de um 
problema identificado no território; 

•	 humanização/vínculo:	 reúne	 as	 ideias	 recolhidas	
nos depoimentos que dizem respeito aos elos es-
tabelecidos com a população atendida que deter-
minam uma forma de assistência mais pessoal. A 
maior ênfase é dada para a humanização do atendi-
mento, que incide na humanização deles próprios 
e que é referida como a possibilidade de um trato 
pessoal entre a equipe e a população. 

Nesta categoria, manifestam-se mais fortemen-
te as ideias de cuidar que embasam o PSF tal como 

entendem os profissionais, no que se refere a oferecer 
informações, orientação, atenção e cuidado, o que exige 
e acarreta ao mesmo tempo uma proximidade maior 
com o usuário. 

A humanização do atendimento e o vínculo dos 
profissionais com a população se confundem no discur-
so e, como aparecem, sugere-se que há uma interpreta-
ção de que a humanização deve se ancorar no vínculo 
que é estabelecido com a população. 

Percebe-se que, independentemente da categoria, 
há um envolvimento emocional bastante forte com as 
dificuldades pelas quais passam as pessoas da popula-
ção que, às vezes, se reflete no teor emocional do relato. 
Algumas situações parecem tomar-lhes intensamente e 
ganham uma dimensão maior com os ACSs que têm 
contato cotidiano com elas. Responder às dificuldades 
com ações concretas pode aliviar, assim como o cuidado 
oferecido também pode reverter o que era vivido como 
sofrimento invasivo. 

[…] Então é uma coisa tão grande, tão dife-
rente, que quem tá fora não tem nem noção 
do que realmente é o nosso trabalho […] Aí 
a pessoa começa a contar toda a vida dela: ¾ 
porque ‘ontem meu filho morreu, foi assas-
sinado’, ou ¾ porque ‘ontem o meu marido 
foi preso’, então você entra na vida da pessoa 
de uma tal forma que não tem como você 
criar um laço afetivo com a pessoa […] Você 
vê criança passando fome e aí você acaba se 
envolvendo até mais do que a profissão, mui-
tas vezes, exige […] Coisas que ele jamais 
pensaria em contar pra uma pessoa desco-
nhecida,[…] eles já têm essa confiança. Eles 
contam tudo, alguns anseios, algumas tris-
tezas, alguma coisa que tá acontecendo na 
casa […] não, é só profissional[…] viu […] 
Então é difícil trabalhar, mas é gostoso, é su-
ado, porque depois que você se apega a essas 
famílias você pega aquele ciclo de famílias 
suas […].

Observa-se que o vínculo é descrito como de mão 
dupla, do profissional com a população e desta com a 
equipe: 
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É compreensão das pessoas também. Essa com-
preensão […] ajuda até pra gente poder fazer o 
nosso trabalho […]. 

A proximidade permite mais, permite conhecer 
as condições de vida e especialmente as histórias, o 
que fortalece ainda mais os laços e pode contribuir 
para a assistência e o tratamento. Este é um aspecto 
que se torna possível principalmente pelas visitas e 
que é visto como um diferencial do serviço e, muitas 
vezes, reconhecem a necessidade de encontros mais 
próximos e relatam visitas mais frequentes que as 
mensais: 

[…] A gente precisa conhecer a pessoa, o que, 
que ela faz, qual o estilo de vida dela, pra po-
der falar depois o tratamento da doença que 
ela tem.

A intimidade proporcionada pelo conhecimento 
mútuo e pela confiança depositada no profissional pa-
rece possibilitar maior facilidade para obter os dados 
vitais sobre a pessoa, porque ela se torna mais dispo-
nível para abri-los e sente-se mais cuidada, além de 
aceitar melhor as orientações. De alguma forma, há 
uma compreensão de que o tratamento humanizado, 
por meio do vínculo, permite também uma aborda-
gem integral e, dessa forma, pode influir na condição 
de saúde da pessoa. 

Outro aspecto verificado é o de como o reco-
nhecimento do outro e que se expressa, às vezes, 
como agradecimento, reforça o sentimento de pes-
soalidade, de envolvimento, de intimidade entre os 
atores envolvidos na interação. Para os trabalhadores 
do PSF, o vínculo propiciado é um fator de satisfação 
pessoal: 

[…] então é muito gratificante você entrar na 
unidade e você receber esse paciente, às vezes o 
paciente vem te agradecer, vem te abraçar, te 
conhece na rua. Isso é muito gratificante […]. 

A análise desse último item foi estendida porque 
contribui para compreensão das relações estabelecidas 
por meio do programa. 

Sujeito 

O PSF, desconhecido para aquelas pessoas quando foram 
contratadas, se torna real por meio delas, que trazem suas 
marcas (de seu tempo, de sua cultura) nas relações que 
vão construindo. São elas que se revelam nos discursos 
sobre o programa, que revelam essas marcas, que dizem 
de si, das suas ideias, dos modelos que adotam, não ape-
nas nas suas ações, mas também no que prescrevem e no 
que repudiam e recriminam. O PSF torna-se essas pró-
prias pessoas no que elas estão fazendo e compreenden-
do. Há falas explícitas de identificação com o programa: 

 […] Um programa bom e que tem que ter pes-
soas que se identificam, se você não tiver identi-
ficação […] Identificação é você gostar do que 
está fazendo. 

O conteúdo relacionado à ideia de sujeito referida 
a si mesmo foi trabalhado a partir de como relatam que 
realizam seu potencial na construção do trabalho e de 
si, e como expressam sentimentos e sensações vividos 
neste contexto. 

Aparecem neste próximo trecho conteúdos que 
sugerem o que e como podem efetivar a potência: de 
passar informações para tentar mudar os comporta-
mentos ou conscientizar. 

Gosto de aprender muita coisa e também gosto 
de passar, então foi legal, eu gosto dessa parte 
de cuidar das pessoas […] porque de fato eu 
acho que a gente tem que ser mais ou menos um 
orientador pras pessoas […] como que transmi-
te e como evitar […] encontrar uma forma de 
fazer com que ela tome o remédio pra pressão 
[…]. 

Também incentivar ou censurar para efetivar 
mudanças: 

Então a gente convida essas pessoas e avisa […] A 
gente incentiva: ¾ venha também, dá uns puxões 
de orelha nos pacientes também […] Aí a gente 
começa a colocar um pouco de medinho assim na 
pessoa. Uma pressão psicológica, não sei.
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Mobilizar é uma ação que julgam poder ser eficaz 
em alguns casos: 

 […] o trabalho da gente é mobilizar a comu-
nidade. Não só pros grupos, mas também as-
sim, a comunidade que tem problema de sane-
amento básico […] ir buscar também perante 
aos órgãos competentes […].

Mas, às vezes o que resta é rezar: 

[…] Eu tenho dó, sinceramente, eu tenho mui-
ta dó […] Rezo, porque o coração corta. 

Aqui se explicitam sentimentos e sensações que os 
profissionais relacionam às vivências nas ações do PSF. 

De uma forma ou de outra, você tá colaborando 
[…] pro meu ego fez muito bem […] porque 
eu me sinto bem em ajudar […] Como pessoa 
também, porque eu gosto de ajudar as pesso-
as […] às vezes, assim, emocionante, às vezes 
estressante. Mas tem dia que me traz muitas 
alegrias […] tem situações que dá muito pra-
zer, você fica muito contente, mas também tem 
vezes que te deixa triste […] é um monte de 
sentimentos misturados. 

Os próximos trechos apresentados referem-se às 
ideias que expressam a visão sobre o outro. 

Em relação ao outro – população atendida – as 
ideias prevalentes são as de carência. 

Porque na nossa área que é uma população 
muito carente a gente não tem ajuda da fa-
mília, são pacientes difíceis […] Anos pra você 
conseguir mudar alguma coisa […] porque a 
população é muito carente […] Carência de 
atenção, carência afetiva, carência […] finan-
ceira […] A carência na verdade da popula-
ção aqui do bairro, dos que mais precisam de 
atendimento, a carência deles na realidade é 
a vida sócio econômica deles mesmo […] São 
pessoas carentes de tudo, de amor, de carinho, 
e no geral, é uma população carente em todos 

os aspectos, não só financeiro, mas também na 
parte afetiva, de amor, de tudo, familiar.

O usuário também é visto como problema:

[…] a mente deles confunde muito rápido, 
principalmente aquelas famílias que têm al-
coolismo, confundem muito […] que eles não 
sabem distinguir se uma gripe é uma doença, 
se um mal estar é uma doença, a procura que 
eles fazem é por coisas, assim, o mais absurdo 
que você imagina […] Mas às vezes a pessoa 
é teimosa, ela não vem nem nas consultas que 
você marca. 

Relatos de ações de ajuda ocupam grande parte 
dos depoimentos, que foram ressaltados em razão da 
presença significante nas falas. 

[…] Como pessoa também, porque eu gosto de 
ajudar as pessoas […] Acho que todo dia quan-
do você pode ajudar, quando você sabe que está 
fazendo alguma coisa útil pra pessoa, é especial. 
O paciente sabe que você está ajudando […] 
Mas, às vezes, ajudar uma pessoa é sorrir, con-
versar, dar atenção. Não só chegar, levar um 
remédio, chegar e levar o médico na casa. Que 
ele se sinta que tá sendo cuidado, mostrar pra 
ele que ele tá sendo cuidado, que tem alguém 
se importando com ele […] então ela sabe que: 
‘pra eu ficar bom, eu tenho que fazer isso’. En-
tão isso ajuda bastante […] porque a gente tá 
ali pra tentar ajudar, a gente não tá ali pra 
brincar […]. 

Outros achados 

Além das categorias acima, falas espontâneas sobre ou-
tros aspectos do trabalho contribuem e corroboram os 
dados levantados. 

O trabalho realizado com grupos, mais que marcar 
uma diferenciação na abordagem do PSF, é um aspecto 
muito valorizado pelos resultados que consegue. São re-
alizados, na maioria associando atividades de orientação 
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e assistência, com controle dos dados vitais. Mas ou-
tras atividades são relatadas, como as de artesanato ou 
mesmo de passeios, e são pensadas para possibilitar a 
convivência entre os moradores das áreas. 

Os grupos de assistência e tratamento são consi-
derados como extremamente funcionais e os resultados 
parecem surpreender, mas se reconhece ser um fator fa-
cilitador para adesão ao tratamento: 

 […] Você tem uma resposta muito boa […] 
porque no grupo eles tão possibilitando uma 
troca […] eles conseguem colocar isso melhor. 
Porque eles começam a perceber […] não sou 
só eu […] participar de grupos onde ele está 
vendo que não é só ele que tem aquela doença 
[…]. 

O acolhimento é uma das atividades mais men-
cionadas. Ao mesmo tempo em que se percebem ver-
balizações que expressam semelhanças com as defini-
ções propostas, também aparecem críticas à forma de 
funcionamento que seria um obstáculo à proposta de 
atuação mais dirigida à prevenção. 

[…] é porta aberta […] O acolhimento, que é 
um dos pontos chaves do PSF, que já faz par-
te de várias teses de trabalho, projetos […] é o 
dia que a gente abre pro atendimento de todos 
os moradores da região […] e procura dar um 
encaminhamento pra essa queixa desse usuário. 
[…] a gente nunca pode dispensar ninguém. 
[…] acolhimento, que no caso é receber o usuá-
rio que chega, ouvir a queixa e tentar de algu-
ma maneira dar uma solução pra isso. 

Percebe-se também que há outros motivos não 
médicos para a busca da unidade, e o acolhimento per-
mite receber esse anseio e, muitas vezes, é compreendi-
do como ajuda: 

 […] Às vezes a pessoa vem aqui, não é só por 
dor […] mas desabafar um pouco […] Acolhe 
porque a gente […] nós como ACS às vezes é 
psicólogo até. A gente acolhe ele na casa deles, 
a gente acolhe eles aqui […] O acolhimento, 

o que eu aprendi, é receber, ouvir, tentar dar 
solução pra isso. Ou seja, se colocar do lado do 
problema […] Só isso já faz um bem danado 
[…] Acolher é ajudar, é orientar, é encaminhar 
pro lugar certo, pro caminho certo […] Que ele 
se sinta que tá sendo cuidado, mostrar pra ele 
que ele tá sendo cuidado, que tem alguém se 
importando com ele. […] Aproxima por causa 
que a pessoa gosta de atenção.; […] Ai a pessoa 
já solta, chora […] mas a pessoa já se solta um 
pouco mais, confia na gente […]. 

A busca da unidade fora dos agendamentos pre-
vistos parece incomodar, embora muitas vezes eles até 
compreendam a situação: 

É muito grande […] a pessoa tá doente, quan-
do ela tá doente ela vem procurar o posto […] 
o médico examina, dá remédio, ela melhora. 
E a gente tenta quebrar isso […] não deu pra 
entender que eu devo prevenir pra que eles não 
adoeçam. […] e a gente sabe que tá falando 
em vão […] Eles vêm porque […] deixa eu ver 
[…] porque fez frio, porque tava muito can-
sado, porque eu tive que trabalhar primeiro, 
depois procurar ajuda, pelos mais variados mo-
tivos […] Por carência, por necessidade de ter 
[…] sabe, muita doença psicossomática, muita 
somatização, […] muito paciente carente, en-
tão é igual porta de igreja, aparece todas as ca-
rências, psicoemocionais, sociais, físicas, men-
tais, eles vêm […] porque parece que não tem 
algo pra fazer mesmo, e vêm pro posto. […] E 
tava virando pronto socorro também, porque o 
paciente vem passando mal, e muitas vezes eu 
não sei […] o pronto socorro daqui não conse-
gue atender a demanda […]. 

Compreendem que o PSF recebe de forma diferen-
te os usuários e isso contribui para mudanças positivas: 

 […] que as pessoas entram numa unidade 
acuadas, com medo de levar um não, ou com 
medo de ser maltratados[ […] ] o serviço pú-
blico é um serviço passado como um serviço de 
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péssima qualidade […] o Programa de Saúde 
da Família eu acho que veio pra mudar isso 
[…] Mudar até o jeito de entender o paciente 
na unidade […] o paciente é melhor cuidado, 
porque não tem só uma pessoa que cuida, ele 
tem muito mais pessoa que pode cuidar dele 
[…] E muita gente da população que você co-
nhecia quando a gente chegou aqui, que ame-
açava […] você vai notando a mudança na 
pessoa […] Porque esse negócio da enfermei-
ra ir na casa visitar, fazer um curativo […] 
nunca tinha ouvido falar que tinham pessoas 
que faziam isso. Nem convênio dá isso pra 
eles. Então eles gostam. 

Mas exige mais: incentivo, orientação e, especial-
mente a persistência; em alguns casos, até o fazer junto: 

 […] você explica, explica que ele tem que 
tomar remédio todo dia, ele vem no médico, 
o médico passa, ele não toma […] Você tem 
que ficar insistindo […] alguns casos que a 
gente já viu que deu certo, mudança de com-
portamento […] tem gente que às vezes nem 
quer fazer pré-natal. Então a gente fica lá: 
ah, tem que fazer uma consulta, marca uma 
consulta, eu marco pra você, vamos, vamos, 
vamos, acaba fazendo o pré-natal […] aí co-
meça a vir […] o pré-natal bem sucedido, o 
parto, o umbiguinho caiu, cicatrizou, a mãe 
tá amamentando, mas aí a médica, a enfer-
meira, o auxiliar, eles vão lá, dão orientação, 
amamentação, que é importante. Aí […] o 
moleque tá no corredor brincando, olha, 
não tem coisa melhor […] E a satisfação é 
assim […] a mãe ali que não tinha muita 
orientação e teve cinco, seis filhos, e aquela 
gravidez foi mais sossegada, ela se preparou 
pra amamentar […] Na maioria das vezes 
conseguimos. 

A orientação, então, é vista como capaz desenca-
dear conscientização ou sensibilização, o que é conside-
rado um dos resultados desejados: 

O que eu consigo mudar nas cabeças das pessoas 
aqui, o que eu faço de benefício, de conscien-
tização, eu não consegui fazer em instituição 
nenhuma, eu consigo ver a diferença depois 
de um grupo, do que as pessoas pensam, en-
tão a conscientização, e a sensibilização, que 
eu acho que o maior […] é você sensibilizar, e 
não conscientizar, sensibilizar a pessoa de que 
aquilo é melhor pra ela.

Em alguns momentos, entendem como resultados po-
sitivos o fato de poder ter um controle maior da situação: 

Então é um trabalho bonito[…] muito rico, é 
um trabalho muito aproveitável. Você tem con-
trole maior sobre os pacientes da tua área, eles 
se tornam mais visíveis […] esse tipo de coisa 
dá pra gente acompanhar o paciente e saber 
que ele tá ficando melhor. 

Síntese e discussão dos resultados 

Numa leitura geral das entrevistas, percebe-se que o 
enfoque predominante é o da intervenção terapêutica, 
embora se considere que algumas atividades realizadas, 
como caminhadas, grupos informativos sobre diabetes 
ou hipertensão, poderiam ser incluídas naquelas de pre-
venção de agravos ou promoção de saúde, como propi-
ciar informações ou melhorar condições para garantir 
eficácia terapêutica. 

Como observado acima, referem a si, quase sem-
pre, procurando mostrar sua identidade com o progra-
ma naquilo que consideram altamente valorizado nele, 
ou seja, o encontro pessoal propiciado, que lhes permite, 
ao mesmo tempo, se revelarem humanos e oferecer ao 
outro uma imagem de si que parece ser altamente po-
sitiva sempre referida ao aspecto da ajuda, o que ganha 
uma dimensão de significado de si, de preenchimen-
to da existência. Além disso, os depoimentos passam 
a ideia de recuperação imaginária da sua potência por 
meio da sensação efetiva de ser capaz de realizar algo 
para o outro no PSF, mas o inverso também se manifes-
ta quando a impossibilidade de ‘resolver’ torna-os frus-
trados, o que é mencionado raramente. A imagem de 
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si parece necessitar de uma reafirmação contínua pelo 
outro, na forma de reconhecimento, agradecimento. 

O outro, especialmente aquele que procura ou que 
precisa do serviço, é caracterizado por faltas, carências, neces-
sidades, desconhecimento, enganos e mentiras, embora, em 
alguns momentos, parece que eles próprios se veem descritos 
dessa forma, ou relatam as relações como de preenchimen-
to das necessidades mútuas. As descrições das necessidades 
quase sempre são referenciadas em linguagem psicológica, e 
algumas expressões, muito em uso atualmente no espaço da 
mídia, passaram a ser apropriadas nesses discursos. 

A relação com o outro é descrita por ações como: 
acolher e conversar, orientar, informar, ajudar aquele que 
não tem, preencher as faltas com conteúdos na forma 
de prescrições sobre a saúde e doença e que eles julgam 
que lhes seja restituído o poder de ajudar, desde que o 
outro cumpra a sua parte, ou seja, não adoeça; obter o 
reconhecimento do outro, sobre o seu verdadeiro inte-
resse, que pode se manifestar apenas em ouvi-lo ou não 
poupar esforços para resolver todas as dificuldades que 
se colocam para esta população ao enfrentar situações 
relacionadas a alguns tratamentos médicos ou mesmo 
as condições necessárias à manutenção da saúde. 

A relação entre estes dois segmentos, delimitados 
no discurso pelo próprio sujeito e a pessoa atendida, é 
marcada por lugares diferentes; o do primeiro como da-
quele que tem algo, ou a disponibilidade, ou a informa-
ção, ou o conhecimento e saber, ou mesmo o poder de 
facilitar o acesso; e do outro, que depende do primeiro 
para tentar conseguir atenção, e não apenas de uma con-
sulta, ou exame, difíceis no seu meio, mas poder também 
significar seu sofrimento. Permeada pelo lugar institu-
cional que diferencia estas duas pessoas, a relação, como 
nos é apresentada, permite compreender que os sujeitos 
desses discursos naturalizam o mundo social ordenado de 
forma hierárquica, em que as pessoas, ocupando lugares 
diferentes, têm poderes diferentes para decidir. 

O vínculo com a população é, então, o eixo sobre o 
qual se sustentam as ações do PSF. Acrescentando os estudos 
sobre a concepção de sujeito, buscando a compreensão das 
relações entre o segmento dos trabalhadores e a população, 
pode-se apreender que as ações realizadas e que têm como 
retorno a satisfação de experimentar a potência são aquelas 
voltadas para o cuidado e a ajuda, no que compreendem 
que as pessoas atendidas por eles necessitam. A forma como 

são apresentados os relatos de casos com resultados positi-
vos – cura ou melhora – revela que isso também influencia 
no sentimento. Estudos que abordam este tema reforçam a 
ideia de que o vínculo e a confiança estabelecida entre pro-
fissional e usuário são aspectos importantes na ampliação do 
cuidado na perspectiva da assistência no PSF (OLIVEIRA, 
et al., 2008; UCHOA, 2009).

A base sobre a qual se poderia traçar um pano-
rama obtido a partir das entrevistas é, sem dúvida, a 
motivação de ajudar, que se manifesta explicitamente 
em todas elas. Situações extremamente precárias ob-
servadas muito de perto mobilizam a busca de dirimir 
o sofrimento, especialmente aquele da dor provocada 
pela doença, ou pela falta de assistência. Pode-se perce-
ber que o trabalho é afetado muito de perto pela dor do 
outro, que se coloca numa posição de receber a ajuda 
disponível na equipe. Longe de refletir o que leva a essa 
situação, quais são seus determinantes, há que se di-
minuir essa dor que acaba atingindo também o profis-
sional. Mas a possibilidade de alguns deles perceberem 
que esta forma de agir tem um retorno desejado, o que 
significa para eles também poder receber ajuda, indica 
que esta motivação é anterior e não consequência desse 
encontro, pois poder ajudar parece ser um componente 
da identidade social bastante valorizado nestas pessoas.

Wuthnow (1996) realizou um estudo sobre atos 
de compaixão, no qual levantou as razões pelas quais as 
pessoas envolvidas explicam suas ações. Entre as apre-
sentadas está a natureza humana e o argumento reli-
gioso ou metafísico. Uma outra linha de argumentação 
que o autor apresenta é que:

La mejor razón para la compasión no es que nos 
beneficie de alguna forma tangible o material, 
sino que nos proporcione satisfacción personal 
(p. 357-358). 

Ainda mais forte é o entendimento dessas ações 
como contribuição social em que pode haver um retorno 
não imediato, ou seja, se entende que “se siembra y se re-
coge” (p. 368), de forma a constituir uma rede em que se 
incluem todos os segmentos sociais que se beneficiam. 

O argumento da satisfação pessoal colocado por 
Wuthnow parece ser consistente para entender a relação 
de ajuda entre profissional e usuário, pois o remete ao 
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legado cultural e, na tradição religiosa de nossa socieda-
de, a caridade permanece ainda como um valor impor-
tante na construção de imagens positivas com as quais 
pode haver a busca de identificação. 

O sentido de ajuda observado nas ações relatadas 
é o de fazer para e pelo outro, ou estar o mais próximo 
possível para acompanhar se este outro cumpre os pre-
ceitos determinados pelo serviço de saúde para comba-
ter as doenças. Não se percebe nos relatos uma forma 
de ajuda para possibilitar ao outro, num momento pos-
terior, construir um destino autônomo. Em uma socie-
dade de powerlessness – dos desprovidos de poder, em 
que a sensações de desamparo e impotência prevalecem 
− a função de ajudar pode recuperar imaginariamente o 
poder de quem ajuda, mas impede aquele que recebe de 
ver o seu próprio e, assim, alimenta um ciclo.

Este é o modelo de encontro propiciado pelo pro-
grama: de tentativa de preenchimento das faltas e ca-
rências, aquelas reconhecidas no imediato da relação, 
e que Campos (2003) entende que propicia o vínculo 
entre população e profissional. O vínculo também es-
tabelece uma relação de poder porque os profissionais, 
ao preencherem aquilo que uma população sem nada 
(ou com pouco) busca, constroem sua potência nessa 
relação, e a possibilidade de estabelecer dependência é 
muito maior do que criar autonomia ou emancipação. 

No caso das doenças crônicas, cujo agravamento 
conduz à piora nas condições de vida com exacerba-
ção das situações de miséria pessoal e social, o que se 
busca é que o paciente, diante desse diagnóstico, passe 
a adotar atitudes adequadas para evitar a evolução da 
doença. Isto implica em mudanças, às vezes bastante 
sérias na conduta de sua vida, e para que isto aconteça, 
eles são cobrados frequentemente e recebem acompa-
nhamento direto, segundo os relatos ouvidos nas en-
trevistas. Então, as ações que definem melhor nosso 
esboço são de controle intenso sobre esses pacientes, 
no sentido de dominar esta situação, mesmo sem saber 
como e o que significa a situação para o paciente. Não 
se manifesta a preocupação em saber qual é a verda-
deira compreensão que o paciente tem sobre o diag-
nóstico, o funcionamento do seu corpo, a lógica que 
orienta a evolução da doença. Contar com sua par-
ticipação parece ser, na verdade, esperar uma adesão 
cega às verdades apresentadas a ele. E essas verdades 

são as que provêm do conhecimento construído pela 
Medicina, e a partir das quais se cria uma linguagem 
comum, orientam-se as opções, a escolha das priorida-
des, inclusive as de ajuda. 

O sentimento de proximidade com as pessoas que 
recebem assistência é o que vem completar este quadro. 
No PSF, a população daquele território é mais do que o 
cadastro de fichas do posto − as pessoas têm realidade no 
lugar onde vivem e lhe dão o seu tom, seu odor, seu tempe-
ro, que compartilham com os ACSs e se abrem nas visitas 
criando intimidade, possibilitando, em troca, o reconheci-
mento pelos cuidados dispensados, que até os ‘bandidos’ 
respeitam. Nas narrativas, verifica-se que esses trabalhado-
res percebem que o contato com as pessoas no local de vida 
torna-se uma forma de atuação que supera a burocracia e a 
rotina observada nos demais setores da saúde.

Considerações finais 

No material obtido, pode-se perceber que as doenças se 
mantêm num lugar privilegiado, e parece ser em torno 
dessas preocupações que as equipes se organizam, pensam 
e dão sentido a suas ações. O aspecto assistencial busca 
responder aos anseios da população, que procura atendi-
mento para problemas imediatos e específicos e apresenta 
ainda dificuldades para entender e aderir às abordagens 
preventivas. Os estudos de Ronzani e Silva (2008) e de 
Sousa e Hamann (2009) corroboram estas observações e 
reconhecem que o modelo biomédico não foi superado. 

Ao atuar no PSF, dando conta de assistir às pes-
soas nas suas necessidades, ou consertando condições 
entendidas como geradoras das doenças por meio da 
mudança do outro, os profissionais vivenciam a rela-
ção que estabelecem como de ajuda, o que permite a 
eles reincorporar a potência, à medida que se sentem 
realizando algo, que são capazes de interferir na realida-
de e que, portanto, podem se reinvestir do sucesso que 
sustenta as sensações descritas como de satisfação pelos 
resultados obtidos e que os nutre, reforçando o envolvi-
mento com o programa. 

Reconhecer os valores, ideais, emoções e precon-
ceitos como elementos da cultura do nosso tempo, acio-
nados a partir do centro hegemônico, que constituem o 
material com o qual se constroem as subjetividades ou 
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as matrizes identitárias dos sujeitos contemporâneos, 
nos permite começar a compreender como a organiza-
ção sociopolítica se constitui e se mantém na interiori-
zação desses aspectos, mas fundamentalmente na na-
turalização desse processo. Um projeto de intervenção 
pode possibilitar mudanças realmente significativas ao 
se propor a explicitar esse jogo de poder, pois a adesão 
cega nada mais é que a alienação no status quo, susten-
tado pelas crenças nos ideais de virtude. 

Ao se compreender que a configuração social, 
em todos os aspectos que isso implica, determina não 

apenas os pensamentos, as relações, mas conteúdos e 
lugares de desejo, moldando identidades e desenhando 
as narrativas que vão constituir a realidade naturaliza-
da a partir de conceitos hegemônicos disseminados em 
determinado momento histórico, o PSF não escapa a 
essa determinação. Assim, as relações construídas nesse 
contexto, embora sejam plenas de conteúdos humanitá-
rios, também são esvaziadas de possibilidade de trocas, 
à medida em que não se reconhece no outro a condição 
para participar das decisões e encaminhamentos de sua 
própria vida. 


