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Este estudo sobre a integralidade originou-se da revisão de literatura e referencial teórico de dissertação de mestra-
do cujo objeto é a integralidade na práxis da enfermagem na Estratégia de Saúde da Família. Os dados foram obtidos 
a partir do portal de periódicos CAPES; livros e documentação indireta. Objetivou-se fomentar conhecimentos que 
possam subsidiar a práxis de enfermagem no cuidado ao sistema familiar em sua globalidade. Os resultados apon-
taram a compreensão da integralidade sob a óptica do Pensamento Sistêmico, possibilitando visualizar a família em 
sua complexidade. Concluiu-se que a integralidade favorece um cuidado sustentável às famílias através da Aborda-
gem Sistêmica. 
Desritores:	cuidado	integral,	família,	pensamento	sistêmico.

This study about integrality was originated from the mastering dissertation literature review and theoretical referen-
tial, which object is the integrality on the nursing praxis on the Family Health Strategy, Brazil. Data were obtained 
from CAPES portal periodical; books and indirect documentation. It aimed to promote knowledge that can support 
the nursing care praxis to the familial system on its entirety. The results have shown the integrality comprehension in 
terms of the Systemic Thinking, which views the family in their complexity. It was concluded that integrality favors a 
family care sustainable at the Family through the Systemic Approach. 
Descriptors:	integral	care,	family,	systemic	thinking.	

Este estudio sobre la integralidad se ha originado de la revisión de literatura y referencial teórico de la disertación de 
maestría cuyo obyecto es la integralidad en la praxis de enfermería en la Estrategia de Salud de la Familia, Brasil. Los 
datos se obtuvieron del portal de periódicos CAPES, libros y documentación indirecta. El objetivo era fomentar cono-
cimientos que puedan subsidiar la praxis de enfermería en el cuidado al sistema familiar en su globalidad. Los resul-
tados apuntaron la comprensión de la integralidad en la óptica del Pensamiento Sistémico, posibilitando visualizar la 
familia en su complexidad. Se concluye que la integralidad favorece un cuidado sostenible a las familias a través del 
Abordaje Sistémico.
Descriptores: cuidado	integral,	família,	pensamiento	sistémico.	
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INTRODUÇÃO

Os estudos cuja temática enlaçam a integralidade buscam 
definir tal palavra, tendo em vista as diversas interpreta-

ções, direcionando suas ideias para a integralidade como um 
princípio ainda a ser fundamentado nas Políticas Públicas de 
Saúde no cenário nacional. Destacam que a consolidação da 
integralidade constitui mais uma perspectiva a ser construída 
do que uma realidade, havendo ainda um longo caminho a 
ser percorrido com vistas à concretização desta nas ações e 
serviços de saúde1. 

No entanto, essa constatação difere do que foi pensa-
do conjuntamente à criação do modelo de saúde unificado, 
ideário da Reforma Sanitária Brasileira no que concerne aos 
princípios norteadores do Sistema Único de Saúde - SUS: 
universalidade, equidade e integralidade, os quais permane-
cem formando o signo da saúde ainda hoje, mesmo não en-
contrando a inserção necessária nas práticas de saúde2. 

Dessa forma, para fomentar a discussão que a integralida-
de suscita, torna-se necessário sistematizar os conhecimen-
tos que buscam compreendê-la nas suas múltiplas interfaces. 

Neste intuito destacam-se três conjuntos de significados so-
bre esta palavra-ação: integralidade como traço da boa me-
dicina, integralidade como modo de organizar as práticas e 
a integralidade como respostas governamentais a problemas 
específicos de saúde3. 

No primeiro significado, a integralidade surge como 
um valor a ser sustentado pela boa medicina, presente 
no encontro, na conversa, na atitude que busca pruden-
temente reconhecer, para além das demandas explícitas, 
as necessidades dos cidadãos no que diz respeito à sua 
saúde. No segundo, surge como modo de organizar as 
práticas, exigindo “horizontalização” dos programas 
anteriormente verticais, desenhados pelo Ministério da 
Saúde e no terceiro é vista como a política especialmen-
te desenhada para dar respostas a determinado proble-
ma de saúde que aflige um grupo populacional3. Neste 
sentido, a integralidade é referida como o conjunto ar-
ticulado e contínuo das ações e serviços preventivos e 
curativos, individuais e coletivos, exigido para cada caso 
em todos os níveis de complexidade4.
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Assim, o termo integralidade, além ser usado para designar 
um dos princípios do SUS, expressa uma das bandeiras de 
luta do chamado movimento sanitário. De certo modo, ela 
tem funcionado como uma imagem-objetivo, ou seja, como 
uma forma de indicar (ainda que de modo sintético) carac-
terísticas desejáveis do sistema e das práticas que nele são 
exercidas, contrastando-as com características vigentes (ou 
predominantes). Portanto, significa um conjunto de noções 
úteis para identificar valores e características almejadas no 
atual Sistema de Saúde5.

Nesse sentido, a integralidade deve se expressar na capa-
cidade profissional de responder ao sofrimento humano ma-
nifesto em suas ações cuidativas, na promoção, prevenção e 
recuperação da Saúde. Significa incluir no cotidiano de tra-
balho processos de busca daquelas necessidades mais silen-
ciosas, vinculadas à experiência de fragilidade do indivíduo 
frente ao processo de viver humano5.

Diante desta compreensão, é possí-
vel afirmar que existe uma dificuldade 
de apreensão de uma práxis integral, 
devido à complexidade que esta pala-
vra enlaça, considerando o indivíduo 
como sujeito que se interrelaciona com 
membros familiares e com uma rede ex-
tensa de outros sujeitos de relações vin-
culares sociais (meio). Nesta perspec-
tiva, a sociedade contemporânea tem 
se afastado cada vez mais da comuni-
cação, gerando um convívio solitário 
que desfavorece o cuidado e favorece 
o descuido, comprometendo a essência 
humana, ou seja, o cuidado essencial 
promotor da integralidade, da apreen-
são ampliada das necessidades, e da 
habilidade de reconhecer a adequação 
de ofertas ao contexto específico da si-
tuação no qual se dá o encontro do su-
jeito com a equipe de saúde5,6.

Portanto, o enfoque que direciona 
o pensar neste estudo centra-se na figura do profissional 
enfermeiro(a), essencialmente cuidador e integrante ativo 
da  Estratégia Saúde da Família (ESF) como ambiente co-
laborador para conquista de ações mais integradoras ao 
considerar que o cuidar é a força que motiva as pessoas 
a escolherem e se tornarem enfermeiros (cuidadores) e se 
perceberem sujeitos transformadores, fazendo a diferença 
na vida de seus pacientes7.

Assim o desenvolvimento da integralidade nas ações de 
cuidado à saúde às famílias na práxis de enfermagem é um 
desafio, representando uma questão de difícil assimilação 
teórico-prática, propulsora de calorosas discussões de estu-
diosos desta área de conhecimento, o que dá o tom da rele-
vância deste estudo. 

Dessa forma, constitui-se no problema deste estudo: 
quais as evidencias científicas existentes na literatura capa-
zes de subsidiar a compreensão da integralidade como ele-
mento de sustentabilidade do cuidado ao sistema familiar 
no ambiente da ESF? Ao propor uma reflexão-crítica deste 

problema objetiva-se fomentar conhecimentos que possam 
subsidiar a práxis de enfermagem no cuidado ao sistema 
familiar em sua globalidade.

METODOLOGIA
O caminhar para conhecer o estado da arte se deu a par-
tir do portal de periódicos CAPES nas bases Scopus e ISI 
Imago por meio palavras-chaves e descritores: família, 
ESF, cuidado, integralidade, integral. Buscou-se ainda ou-
tros referenciais com enfoque no Pensamento Sistêmico 
a guisa de subsidiar a compreensão teórica. Trata-se de 
um estudo de reflexão teórica sobre a integralidade como 
pressuposto do SUS às famílias na Estratégia de Saúde da 
Família. Originou-se da revisão de literatura e referencial 
teórico da dissertação de mestrado cujo objeto é a inte-
gralidade na práxis de cuidados de enfermagem na Estra-
tégia de Saúde da Família. 

A análise traduziu-se numa tarefa 
complexa e delicada de idas e vindas 
nos dados encontrados na tentativa de 
compreendê-los, à “luz” de sua com-
plexidade e na contextualidade de sua 
existência político-social-antropológica. 
Buscando extrair a essência do material 
compilado e sua transversalização no 
constructo da reflexão teórica. No en-
tanto, esta investigação científica se en-
contra em processo de sempre vir a ser, 
delimitando-se neste estudo apenas um 
recorte do estado da arte.

Contextualização da integralidade na 
história de saúde no Brasil
A abordagem da integralidade remonta 
à sua filologia que deriva-se de integral, 
originado do latim integralis, o qual sig-
nifica inteiro, total e completo8. Entre-
tanto, ao voltar o olhar para a inserção 
deste significado nas práticas de saúde, 

emerge a necessidade de uma retrospectiva pela história de 
Saúde do Brasil.

Um primeiro sentido da integralidade originou-se do 
movimento conhecido como medicina integral. Essa cor-
rente criticava as abordagens médicas fragmentárias, as 
quais privilegiavam as especialidades e abordavam o ho-
mem dividido em aparelhos e sistemas. Concebiam que a 
falha residia na graduação organizada com base no fle-
xinerianismo. No Brasil, o movimento se integrou a cha-
mada medicina preventiva que mais tarde se tornaria no 
movimento sanitário9.

Através deste sentido é possível destacar que a integralida-
de caracteriza-se pela assistência que procura ir além da do-
ença e do sofrimento manifesto, buscando apreender neces-
sidades mais abrangentes dos sujeitos. Dentre os princípios 
e diretrizes do SUS, admite-se ser o da integralidade aquele 
que confronta incisivamente racionalidades hegemônicas no 
sistema: o reducionismo e a objetivação dos sujeitos e o en-

“A COMPREENSÃO DA 
INTEGRALIDADE SOB A 

ÓPTICA DO PENSAMENTO 
SISTÊMICO POSSIBILITA A 
VISUALIZAÇÃO DA FAMÍLIA 
EM SUA COMPLEXIDADE E 
MULTIDIMENSIONALIDADE, 

COMO UM SISTEMA QUE 
ENVOLVE SUBSISTEMAS-

INDIVÍDUOS EM SUAS 
RELAÇÕES MULTIVERSAS.”
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foque na doença e na intervenção curativa10. Essa compreen-
são ampliada propõe a integralidade como palavra que não 
pode ser chamada de conceito, mas, configura-se, na melhor 
das hipóteses como uma rubrica para um conjunto de ten-
dências cognitivas e políticas, abrigando, portanto, fragilida-
des e potencialidades em torno de si11.

No que se refere à atenção à saúde, ela representa o ele-
mento orientador das políticas e ações programáticas capa-
zes de responder às demandas e necessidades da população 
no acesso à rede de cuidados em saúde (sustentabilidade), 
considerando a complexidade de diferentes abordagens do 
processo saúde-doença e nas distintas dimensões, biológica, 
cultural e social do ser cuidado12.

Neste sentido, a integralidade se relaciona com a orga-
nização dos serviços e práticas de saúde, influenciando, 
desde a década de 1970, a unificação do sistema repre-
sentada, naquele momento, pela junção das ações indivi-
dualizadas da Previdência Social com as coletivas gover-
namentais, originando o Sistema Nacional de Saúde. Na 8ª 
Conferência Nacional de Saúde, o Sistema Único de Saúde 

foi concebido, através da ampla reforma sanitária pela ne-
cessidade de integralização das ações e pela superação da 
dicotomia preventivo-curativo13.

Porém, as práticas continuaram divididas entre os 
hospitais e os centros de saúde, organizadas a partir de 
programas verticalizados, abordando os indivíduos ain-
da com base em suas doenças, ao invés de trabalharem 
seu potencial de saúde. Diante disso, a busca pela in-
tegralidade na prestação da assistência ganhou outras 
iniciativas9. Essas iniciativas voltaram-se para a organiza-
ção da Atenção Primária à Saúde, fomentando discussões 
que culminaram no formato final da Política Nacional de 
Atenção Básica, fundamentada nos eixos transversais da 
universalidade, integralidade e equidade, em um contex-
to de descentralização e controle social da gestão, prin-
cípios assistenciais e organizativos do SUS, consignados 
na legislação14.

A integralidade é prevista ainda no texto constitucional, 
onde o sistema sanitário brasileiro encontra-se comprometi-
do com a integralidade da atenção à saúde, devendo traba-
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lhar pela promoção, proteção e recuperação da saúde. Nele 
aumenta-se a responsabilidade do sistema na ampliação da 
visão dos trabalhadores de saúde na relação com os usuá-
rios, quer individual e/ou coletivamente, de modo a deslo-
car a atenção da perspectiva estrita ao seu adoecimento para 
o acolhimento de sua história, de suas condições de vida e 
de suas necessidades em saúde, respeitando e considerando 
suas especificidades14.

Um olhar sobre a estratégia de saúde da família sustenta-
da pela integralidade
A atenção básica deve considerar o sujeito em sua singulari-
dade, complexidade, integralidade e inserção sócio-cultural, 
buscando a promoção da saúde, prevenção e tratamento de 
doenças e redução de danos que possam comprometer suas 
possibilidades de viver de modo saudável. 
A ESF objetivou reorganizar a prática de 
atenção à saúde em novas bases e substi-
tuir o modelo tradicional, oferecendo um 
atendimento mais próximo da família, por 
meio da atuação das equipes multiprofis-
sionais de saúde da família14,15.

Pensar na ESF como estratégia de reo-
rientação do modelo assistencial sinali-
za e reafirma a intenção de ruptura com 
práticas convencionais e hegemônicas 
de saúde, o que sugere a adoção de no-
vas tecnologias de trabalho, a partir de 
uma compreensão ampliada do processo 
saúde-doença, destacando como ino-
vação verificada na ESF - a assistência 
integral e continuada a famílias de uma 
área adscrita10.

Nesse sentido, a assistência presta-
da deve ser integral, abrangendo todos 
os momentos ou dimensões do proces-
so saúde-doença, devendo a ESF ofertar 
prioritariamente assistência promocional 
e preventiva, sem, contudo descuidar da 
atenção curativa e reabilitadora. Também 
adverte que deve ser preferida a aborda-
gem da vigilância da saúde que contem-
pla o enfoque por problema, contrapon-
do-se, desta maneira, à atuação orientada 
por programas. Neste caso, ao invés de intervenções vertica-
lizadas e genéricas, dá-se ao reconhecimento prévio da área 
adscrita e de sua população para a identificação, descrição e 
explicação de seus problemas de saúde, para então intervir 
especificamente sobre eles16. 

Assim, ao estudar a família como unidade de cuidados pri-
mários para a promoção da saúde faz-se necessário conhe-
cer como se dá seu processo de viver humano e como ela se 
comporta frente a este, que valores atribuem, como constrói 
sua rede de relacionamentos domiciliar e sócio-ambiental. 
A saúde familiar envolve não apenas o processo humano de 
nascer, crescer, desenvolver, envelhecer e morrer, mas, espe-
cialmente as interações existentes neste processo dos indiví-
duos com o ambiente no ecossistema, envolvendo a percep-
ção de que o todo influencia as partes e as partes o todo na 

dinâmica do processo saúde-doença a nível bio-psico-socio-
cultural-meio-ecologico e espiritual17.

O pensamento sistêmico nos vieses da integralidade
A família é uma unidade essencial de cuidado e pesquisa, 
cuja compreensão precisa ser ampliada para uma aborda-
gem novo-paradigmática, onde sua organização não é es-
tática, nem linear, mas globalizante, dinâmica e complexa 
em interação com o meio, em face de um estado de mu-
dança que orienta para sua sustentabilidade enquanto sis-
tema. Este novo paradigma consiste na abordagem sistê-
mica à família, que possibilita a compreensão desta como 
unidade complexa de um todo articulado de seres huma-
nos que detém especificidades, influenciando o todo e sen-
do influenciado numa inter-relação continua responsável 

pela construção do “todo” de seus valo-
res sociais e saberes17.

O Pensamento Sistêmico é a nova 
epistemologia da ciência que abrange o 
sentido de paradigma ao influir sob as 
crenças e valores, proporcionando uma 
diferenciada abordagem da realidade, 
que surgiu no século XX, contrapondo-
se ao pensamento reducionista-mecani-
cista herdado dos filósofos da Revolução 
Científica do século XVII, como Descar-
tes, Bacon e Newton. Tradicionalmente, 
sob o enfoque mecanicista e simplifi-
cado de apreender o cuidado, a pessoa 
humana é concebida em partes – a frag-
mentação. No entanto, a compreensão 
do cuidado voltado para partes que inte-
gram um sistema complexo se visualiza 
nas interações destas, rumo a sua orga-
nização para comporem o todo17-20.

Essas ideias encontram-se na com-
preensão do processo de cuidado como 
aquele que busca promover, recuperar ou 
manter a dignidade e totalidade humana. 
Portanto, atualmente torna-se inegável 
compreender o cuidado como pleno, in-
tegral, universal, existencial e relacional. 
Ele passa a ser visualizado como uma 
condição para a sobrevivência humana, 

pois, começa através do cuidado de si e gera o cuidado de 
outrem num ciclo constante e infinito21.

Dessa forma, entende-se que na busca pela integralidade 
da assistência de enfermagem às famílias faz-se necessário 
transcender para além das barreiras existentes no nosso ser, 
ampliando nossa visão, a qual não deve centrar-se nas apa-
rências, mas no motor secreto que desencadeia as projeções 
para as quais estamos aptos potencialmente22. 

Nessa perspectiva, para construir o cuidado integral é ne-
cessário conjeturar um processo pessoal, profissional, mas 
também institucional e social dinâmico e gradual que deman-
da tempo, atitude, comportamento e um esforço incansável 
dos profissionais na busca de novas formas de ação/interação, 
a partir do que se tem da consciência crítica e da vivência 

“PORTANTO, A 
INTEGRALIDADE FAVORECE 

UM DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL DAS AÇÕES 
DE PROMOÇÃO DA SAÚDE 
AS FAMÍLIAS NO ESPAÇO-

AMBIENTE DE CUIDADO 
DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA 

FAMÍLIA, SENDO NECESSÁRIO 
AOS ENFERMEIROS 

REVEREM SUA PRÁXIS, 
RECOMENDANDO-SE COMO 

SUBSÍDIO PARA ESTA 
CONQUISTA A UTILIZAÇÃO DA 
ABORDAGEM SISTÊMICA NO 

CUIDADO ÀS FAMÍLIAS.”
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de subjetividades, nas quais haja a capacidade e vontade de 
configurar a nova e integradora realidade desejada19.

Portanto, a abrangência multidimensional que o cuida-
do integrador deve compreender remonta alguns aspectos 
relevantes no nível primário de promoção de saúde dos 
indivíduos e da família que é uma imagem-objetivo dos 
profissionais de enfermagem. Dentre estes, destaca-se a 
religião, responsável pelo suporte e incentivo aos valores, 
socialização e comportamentos saudáveis; a cultura, que 
influencia diretamente as pessoas pelas normas, lingua-
gem e comportamentos típicos dos indivíduos; a socieda-
de e economia, que trazem um grande impacto na promo-
ção da saúde devido sua ligação direta à disponibilidade 
de recursos e aos bens e serviços que eles proporcionam 
preconizando um cuidado cujo campo de ação para além 
das áreas biológicas de conhecimento se estende ao enfo-
que social, cultural e espiritual23.

Na perspectiva da integralidade, não se pode reduzir 
o sujeito à doença que lhe provoca sofrimento, mas deve 
alcançar uma práxis intersubjetiva que significa levar em 
conta o conhecimento sobre os modos de “andar a vida” 
dos indivíduos-família na ESF. Isso implica a busca de 
construir, a partir do diálogo com o outro, projetos tera-
pêuticos relacionais circulares entre os indivíduos para a 
interação humana24.

Experiências já materializam essa aparente utopia, 
como: implantação da proposta de acolhimento; teses que 
enfatizam a necessidade de uma escuta atenta por parte 

dos profissionais que atuam nos serviços de saúde; flexi-
bilizações das rotinas de modo a permitir o desenho de 
um fluxo negociado para cada pessoa; clínica ampliada, 
entre outras séries de ideias e propostas que têm sido 
formuladas e experimentadas em vários locais do Brasil 
o que renova a esperança da concretização deste sonho 
chamado integralidade25.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nesta visão, as particularidades e diferentes dinâmicas fami-
liares, precisam ser acolhidas pelos profissionais de saúde, 
permitindo o exercício da autonomia dos sujeitos no cuida-
do, através da reflexão de que a família deve ser entendida 
como um sistema que compreende não apenas os membros 
individualmente, mas a união destes num relacionamento 
complexo que busca continuamente uma organização dentro 
de seu contexto próprio18,20. 

Assim, a compreensão da integralidade sob a óptica do 
Pensamento Sistêmico possibilita a visualização da família 
em sua complexidade e multidimensionalidade, como um 
sistema que envolve subsistemas-indivíduos em suas rela-
ções multiversas. Portanto, a integralidade favorece um de-
senvolvimento sustentável das ações de promoção da saú-
de as famílias no espaço-ambiente de cuidado da Estratégia 
Saúde da Família, sendo necessário aos enfermeiros reve-
rem sua práxis, recomendando-se como subsídio para esta 
conquista a utilização da Abordagem Sistêmica no cuidado 
às famílias.                                                  
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