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Pluralidade metodológica
e interdisciplinaridade
na pesquisa em serviços de saúde

Methodological plurality
and interdisciplinarity
in research into health services

Mauro Serapioni 2

Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à Maria
Lúcia Magalhães Bosi pelo privilégio em participar
neste debate. Vários pontos podem ser levantados
pelo artigo, o que revela a sua riqueza e abrangên-
cia em termos de revisão do assunto. Além da con-
cordância sobre os principais aspectos conceituais
e metodológicos apresentados pela autora, a aná-
lise deste artigo tem estimulado algumas reflexões
que gostaria de compartilhar com a autora e os
leitores da revista. Para aprofundar o debate abor-
darei três tópicos.

1. O primeiro diz respeito à relevância do arti-
go “Pesquisa Qualitativa em Saúde Coletiva: Pano-
rama e desafios”, que discute um assunto bastante
presente no debate nacional, ibero-americano e
internacional. Concordo completamente com
Maria Lúcia Bosi quando afirma que a “complexi-
dade e multidimensionalidade do fenómeno saú-
de” requerem um desenvolvimento mais intenso
do componente humano e que os estudos qualita-
tivos apresentam-se, portanto, como uma pers-
pectiva cada vez mais difundida no âmbito da saú-
de e da investigação nos serviços de saúde. Anali-
sando a literatura internacional sobre o tema, prin-
cipalmente a produção científica nos países de lín-
gua inglesa, pude observar a predominância do
assunto e o elevado nível de reconhecimento da
pesquisa qualitativa entre a comunidade académi-
ca e os principais atores do sistema de saúde.

Sem dúvida, a complexidade dos problemas
que caracterizam os sistemas de saúde requer uma
multiplicidade de métodos e perspectivas de análi-
se para identificar e implementar soluções adequa-
das. Nesse sentido, um pluralismo metodológico
baseado numa concepção integrada e multidisci-
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plinar tornou-se fundamental no campo de estu-
do definido como “pesquisa em serviços de saúde”
(Health Services Research), no qual, para além das
ciências biomédicas e da epidemiologia, é impres-
cindível a contribuição das ciências sociais, não
entendidas somente como economia e estatística,
mas também como sociologia, antropologia e psi-
cologia social, dentre outras disciplinas.

Há um amplo consenso de que os métodos
qualitativos enriquecem o nosso conhecimento
sobre saúde e organização dos cuidados de saúde
e, ao mesmo tempo, melhoram a descrição e a ex-
plicação de fenómenos complexos e emergentes. A
abordagem qualitativa, tal como assinalam inú-
meros estudiosos, possui uma perspectiva privile-
giada para compreender os fenómenos dentro do
seu próprio contexto e descobrir as ligações entre
conceitos e comportamentos, permitindo aos in-
vestigadores gerar ou refinar as teorias e os mar-
cos conceituais1. O crescente papel desempenhado
pelos métodos qualitativos no campo da saúde
reflete a necessidade de aprofundar o conhecimen-
to do ambiente natural (naturalistic setting) dos
fenómenos analisados, a importância de compre-
ender o contexto das intervenções, a complexidade
de introduzir inovações sociais, assim como a ra-
pidez das mudanças tecnologicas e organizacio-
nais no setor da saúde. Há uma ampla concor-
dância sobre o fato de que as questões relativas à
natureza, às percepções e ao significado da experi-
ência de saúde e doença são melhor abordadas
pelos estudos qualitativos que, entre outras quali-
dades, permitem também compreender a voz e a
experiência dos que geralmente são poucos escuta-
dos nos serviços de saúde2.

A literatura analisada indica vários exemplos e
campos de aplicação das abordagens qualitativas
no âmbito dos sistemas de saúde. Podem ser pro-
veitosamente aplicados para estudar a organiza-
ção dos serviços de saúde; a cultura dos profissio-
nais; a interação profissionais-paciente; a satisfa-
ção e as preferências dos usuários; o processo de
tomada de decisão dos médicos; os valores deter-
minados culturalmente; as crenças e os comporta-
mentos sobre a saúde, entre outros. Além disso, a
necessidade de novas abordagens nas práticas de
saúde - em particular o desafio permanente de en-
contrar estratégias mais eficazes de promoção da
saúde e prevenção de doenças - exige um conheci-
mento, individual e coletivo, profundo e mais con-
textualizado3. Da mesma forma, a perspectiva qua-
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litativa é importante para identificar e analisar as
desigualdades de saúde, que representam, em con-
junto com a humanização e a integralidade, outra
área crítica apontada também pela autora. De fac-
to, as mais sofisticadas medidas estatísticas do fe-
nómeno não podem proporcionar nenhum tipo
de conhecimento da experiência dos grupos sociais
envolvidos no processo de análise. Este tipo de
análise sociológica precisa de métodos qualitati-
vos, tais como histórias de vida, entrevistas não
estruturadas, estudos etnográficos, etc. Os saberes
leigos, na forma de narrativas da experiência das
pessoas e das auto-perceções da própria saúde,
oferecem uma grande contribuição para superar,
quer a explicação simples e unidimensional do ‘fa-
tor de risco epidemiológico’, quer a incapacidade
desta tradição de pesquisa em abranger toda a
complexidade do processo social4. Assim, uma
abordagem metodológica mais abrangente pro-
porcionaria uma melhor compreensão do contex-
to social e do comportamento individual, ambos
geradores de desigualdades no campo da saúde.

2. No segundo tópico, pretendo abordar outro
ponto analisado pela autora, a disputa qualitativo-
quantitativo, tema sobre o qual já tive a oportuni-
dade de refletir nesta mesma revista5. As duas abor-
dagens foram frequentemente apresentadas como
adversárias numa batalha metodológica. Esta vi-
são foi muitas vezes reforçada, destacando uma
correspondente divisão na teoria social entre teóri-
cos preocupados com a estrutura social e os inte-
ressados na compreensão da ação social ou do sig-
nificado6. Esta rígida divisão entre pesquisa quali-
tativa e quantitativa não incentivou a comunicação
e a interação entre os dois campos; na pesquisa
sobre serviços de saúde esta diferença, por muito
tempo, foi sobrestimada e mal interpretada. Hoje
em dia, a literatura sobre métodos de pesquisa e de
avaliação já não é mais caracterizada pela aspereza
e pelo estridente conflito entre as duas abordagens,
tal como aconteceu nos anos 70 e 80. Em anos re-
centes o debate tem abrandado e assumido posi-
ções e tons menos radicais. Gradualmente emergiu
o consenso de que o grande desafio é combinar de
forma apropriada os métodos, as perguntas e as
questões empíricas e não defender uma unica abor-
dagem metodológica para todos os problemas.
Nesse sentido, Patton7 refere que “é importante
observar que os dados qualitativos e quantitativos
podem ser proveitosamente combinados quando
eles elucidam aspectos complementares do mesmo
fenómeno”. Logo, nesta orientação, o mesmo au-
tor apresenta um exemplo interessante: “o índice de
gravidez das adolescentes poderia oferecer uma vi-
são geral e generalizável, enquanto estudos de caso

de algumas adolescentes grávidas poderiam ilumi-
nar as histórias por trás dos dados quantitativos”.

Dentro da sociologia há um crescente reconheci-
mento de que a distinção entre qualitativo e quanti-
tativo gerou uma fratura desnecessária. Para o soci-
ólogo português Santos8, por exemplo, a sociologia
preocupa-se em demasia “com discussões teóricas
estéreis como, por exemplo, a relação entre estrutura
e ação ou entre a análise macro e a análise micro”.
Para Santos a “verdadeira distinção e relação funda-
mental a fazer era entre ação conformista e ação re-
belde”. O sociólogo italiano Ardigò9 põe em primei-
ro plano o “ambivalente ponto de vista do observa-
dor científico”, ao privilegiar, quer o sistema em pre-
juízo da pessoa, quer a pessoa sem preocupar-se com
os aspectos sistémicos. É portanto criticável, observa
o autor, tanto a interpretação da vida social baseada
exclusivamente nas categorias relativas ao mundo
da vida como a análise ‘funcionalista’ que enfatiza
somente o sistema social ignorando os “limites do
processo de objetivação”.

Em coerência com a análise de Ardigò sobre a
responsabilidade do observador científico, o an-
tropólogo mexicano Menéndez10 - preocupado em
identificar os mecanismos de articulação entre es-
trutura e sujeito - assinala que a ênfase unilateral
atribuída, quer à estrutura, quer ao sujeito, “obe-
dece a objetivos específicos não sempre explicita-
dos com os quais os estudiosos procuram eviden-
ciar determinados aspectos da realidade”. Os re-
sultados frequentemente dicotómicos da relação
sujeito-estrutura são, portanto, o resultado de pro-
cessos de interpretação de determinadas partes da
realidade. Grande parte dos autores, pelo menos
os mais lúcidos – sublinha Menéndez10 – que tem
afirmado a prioridade da estrutura ou do sujeito,
não ignoram o papel de uma ou da outra, mas
“simplesmente querem observar e interpretar ape-
nas determinadas parcelas, funcionamentos, pro-
cessos da realidade social”. Nesta mesma direção
se inserem as análises de Bourdieu11 quando afir-
ma que a “divisão entre teoria e metodologia cons-
titui em oposição epistemológica uma oposição
constitutiva da divisão social do trabalho científi-
co num dado momento”. O autor rejeita, portan-
to, esta divisão em duas instâncias separadas: “es-
tou convencido de que não se pode reencontrar o
concreto combinando duas abstrações”.

3. O último tópico que gostaria rapidamente de
abordar refere-se ao desafio de formar pesquisado-
res qualitativos na saúde coletiva. O texto traz com
precisão um repertório de fatores que dificultam a
produção de conhecimento nessa área e sugere li-
nhas de desenvolvimento possíveis. Concordo in-
teiramente com a autora quando, também, chama
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a atenção para a “formação e a bagagem epistemo-
lógica” dos docentes. De facto, não é possível culpar
somente a dominância do modelo biomédico e a
sua abordagem quantitativa (embora não deixe de
ter uma grande responsabilidade). Hoje em dia a
maioria das agências internacionais reconhece que
tanto a pesquisa qualitativa, como a quantitativa,
têm o seu respectivo valor e contribuem para forta-
lecer o conhecimento, desde que rigorosamente re-
alizadas. A comunidade de investigadores - assina-
lam Atkinson e Delamont12 - tem convencido, em
certo grau, os patrocinadores de que a pesquisa
qualitativa produz conhecimento robusto e útil. A
revisão da literatura internacional antes menciona-
da aponta, de acordo com a opinião de alguns au-
tores, para a falta de formação sobre métodos qua-
litativos nos currículos dos programas de douto-
ramento em saúde pública. É também este o caso
dos programas de pós-graduação (mestrado e
doutorado) em saúde pública no Brasil?

Consoante a minha experiência em cursos de
países ibero-americanos não faltam disciplinas
sobre pesquisa e métodos qualitativos e tampou-
co interesse e curiosidade por parte dos estudan-
tes. Provavelmente trata-se mais de um problema
de qualidade dos conteúdos administrados do que
de quantidade. Espera-se, portanto, que nos pró-
ximos anos haja um significativo investimento neste
tipo de formação, no sentido de reforçar os con-
teúdos teóricos, epistemológicos e metodológicos
da pesquisa qualitativa em saúde nos cursos de
graduação e pós-graduação, algo que também é
defendido pela autora. Nessa mesma direção se
insere a recomendação de Atkinson e Delamont12:
“A melhor forma de defender os métodos qualita-
tivos é sair e fazer uma coleta exemplar de dados e
transformar os dados numa robusta teoria so-
cial”. Seguramente esta estratégia resultaria muito
mais efetiva do que continuar a focalizar a contra-
posição entre as duas abordagens utilizando, mui-
tas vezes, justaposições superficiais e estereótipos
das ferramentas mais simples dos dois métodos.
De facto, observa-se que nos últimos trinta anos,
quer os teóricos da abordagem quantitativa, quer
os da abordagem qualitativa, dedicaram uma par-
te consistente das suas análises polemizando um
método contra o outro.
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Ensinando pesquisa qualitativa em saúde
no Canadá: alguns avanços e novos desafios

Teaching Qualitative Research in Health
in Canada: some advances and new challenges

Denise Gastaldo 3

As questões levantadas por M. Bosi no contexto da
saúde coletiva no Brasil relacionam-se também a
desafios vividos em outros países. Dada a minha
experiência como acadêmica no Canadá, neste co-
mentário eu me reportarei ao ensino da pesquisa
qualitativa nas ciências da saúde na Universidade
de Toronto. Vários são os comentários que me ins-
tigam a responder ao artigo, mas foco aqui em três
aspectos centrais: o crescente prestígio da pesquisa
qualitativa em saúde, algumas estrategias de ensino
utilizadas no Canadá e os desafios que atualmente
enfrentamos.
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