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PREFÁCIO

Micropolítica é um conceito que na área da saúde é experimentado 
coletivamente. Enfrentar o conceito pede observação, refl exão, 
análise, às vezes autoanálise, adoção de novas perspectivas, novas 
observações e experimentações. Pede colocar em conversa cada 
traço da nossa formação (deformação) como pessoa e como 
trabalhador(a) da saúde. Experimentar micropolítica no coletivo 
é assumir o que nos aproxima e distingue, nossa mistura coletiva, 
nossa porção individual. Se cada uma(um) carrega em si e consigo  
multidão, colocar nossas multidões em encontros é incorporar as 
diferenças.

O livro que está agora diante dos teus olhos carrega 
experimentação micropolítica. Aqui autoras e autores movimentam 
e experimentam o conceito para além das palavras lidas ou escritas, 
mais que um conceito a ser tratado na ordem do intelecto, um 
conceito a ser vivido, analisado e compartilhado. Um convite 
realizado a trabalhadoras(res) da saúde para olharem seu campo 
de atuação, refl etir e escrever sobre ele.  Certa produção de novos 
olhares, deslocamento e provocação de ir ao mundo do trabalho 
e como observadoras(es) atentas(os) viver o conceito, recolher e 
relatar os efeitos nos corpos, nas mentes, ver e rever as construções 
estabelecidas pessoas que ocupam lugar na gestão, trabalhadoras(es) 
da saúde e com usuários/pacientes/pessoas. Colocar lente no que a 
saúde tem de único e precioso, as construções em e no ato, defender 
as produções construídas nos encontros, e assim defender a vida e 
todas as formas de existência.  

Um convite que emerge e atravessa a construção deste livro, é a 
pausa. É preciso pausar, construir espaço para narrativa no sentido 
“Benjaminiano” e olhar com detalhe o que acontece e porque 
acontece. É preciso pausar e escutar os sons, as vozes, o dito e o 
não dito, o que está explícito e o que guarda o silêncio, diante de 
tanto ruído que nos envolve e que não necessariamente signifi ca 
comunicação. Walter Benjamin apresentou no texto “O Narrador” 
que a narrativa está perdendo espaço nas relações, porque a narrativa 
nasce do tempo, o tempo sem pressa para o outro. Exercitar a 
micropolítica é tomarmos nas mãos os caminhos, as decisões, o 



sim e não, o receio de errar, o erro, os acertos e assim deixarmos 
de ser simples expectadoras(es) e assumirmos o protagonismo do 
que nos envolve, aqui com um pouco mais de foco nos territórios 
do trabalho . Um exercício político. Experimentar a micropolítica 
está neste lugar, uma aposta.  

Sorver micropolítica envolve processo de subjetivação, o livro, 
seus capítulos e autoras(es), assumem certa tecitura na afi rmação 
e reafi rmação da existência ao se constituir sujeito no encontro 
com o outro. Aqui os encontros na saúde estarão expressos nas 
trilhas, no curso e percurso que são vários e distintos, o que torna 
mais instigante o transitar. 

Na trilha que você começará a caminhar, logo no primeiro 
passo dado na direção de quem exala território, O ACS (Agente 
Comunitário de Saúde), a “peça-chave” no SUS, o inesperado 
toma cena e o desterritorializante “não” surge diante de uma 
proposta bem-intencionada, assume o protagonismo e passa a 
ser o condutor e analisador do processo de Educação Permanente 
em Saúde. Ali as emoções, ações e reações são distintas e pedem 
novos agires frente à recusa e à necessidade de caminhos na 
reorganização. Na sequência, a trilha te levará à região do 
Amazonas para encontros com parteiras tradicionais, ali no 
“Encontro das Águas” um mergulho no cuidado onde “cada parto 
é uma caixinha de surpresa”, onde a micropolítica do cuidado é 
intensiva, onde a música faz coro: “Pra viver a sociedade do jeito 
que a gente quer, só participando do jeito de ser mulher”. Dos rios 
do Amazonas para o Rio de Janeiro, a trilha é uma experiência 
compartilhada sobre a reforma psiquiátrica e processo de morte e 
morrer. Aqui a Morte faz um convite à Vida. Então, não vire os 
olhos, não pule as páginas, leia, escute a narrativa, “a singularidade 
de cada indivíduo neste oceano imenso de humanidade”, atente 
a este encontro com atenção.  Momento porto, pausa, a trilha te 
levará até a refl exão sobre a micropolítica como ferramenta para o 
trabalho no cotidiano e para a formação em saúde. Trabalho vivo 
em ato, tecnologias em saúde, subjetividade, compartilhamento 
de experiências, autonomia do sujeito que toma para si o processo 
de ser e aprender problematizando, territórios onde a formação e 
o trabalho na saúde se encontram. A bússola aponta novamente 
para o norte e a trilha te levará para Macapá e a experiência de 



implantação do núcleo de segurança do trabalhador, o cuidado que 
coloca luz na direção do cuidador. De volta à trilha o novo porto, 
convite à refl exão, é sobre as relações do trabalho e a micropolítica, 
entrelaçadas com caixa de ferramenta e as tecnologias em saúde na 
construção do trabalho vivo em ato. O caminho continua e nova 
trilha surge com abordagem contínua no mundo do trabalho e relata 
justamente a falta de cuidado com o cuidador ou “uma experiência 
traumática”. Para fechar o percurso dois pousos, refl exões: primeiro 
um convite feito aos trabalhadores(as) da saúde a repensar o cuidado 
na saúde e a última estação da trilha aborda sobre processo de trabalho 
em saúde, qualifi cação profi ssional e cuidado.

Cada entrada na trilha é abertura de conversa. Em alguns 
momentos são completamente díspares e antagônicos, o que 
fortalecem ainda mais os diferentes campos de trabalho pelo Brasil. 
Destaque importante o fato de entrar em contato com experiências 
da região norte, olhar para além do sudeste. Em outros momentos 
parece que os textos se complementam, ou a diferença produz soma. 

Assim, o que se espera é que você seja afetado(a) no encontro com 
o outro, seja afeto alegre ou triste, pois pode e deve ganhar espaço 
na construção de conhecimento e reposicionamentos no campo 
do trabalho, sem dicotomia. Pausar, perceber e avaliar os efeitos na 
formação/constituição do ser sujeito, do processo de subjetivação, 
isso é micropolítica. Olhar, considerar, exercitar a micropolítica na 
saúde é perceber que isso acontece nos serviços de saúde, e aqui você 
poderá entrar em contato com diferentes experiências e convites à 
refl exão a partir dos encontros entre trabalhadores, entre trabalhadores 
e usuários, entre trabalhadores e gestores. O “efeito pororoca”1 e o 
processo de subjetivação. Mergulho intenso. Boa Leitura!

Magda de Souza Chagas
Doutora em ciências da Saúde (UFRJ)

Professora Adjunta da Universidade Federal Fluminense (UFF)

1 Pororoca – do tupi poro’roka, que signifi ca estrondo. Efeito Pororoca - Um con-
ceito-imagem que ajuda a pensar no processo de subjetivação é o “efeito pororo-
ca”, lapidado por Ana Lúcia Abrahão. Em que tomou emprestado, para dar corpo 
ao sen sível, o fenômeno da natureza que ocorre no rio Amazonas e seus afl uentes 
em que o rio seguindo na direção do mar, quando ocorre o encontro do rio e do 
mar, ocasião em que o rio é “afetado” pelo mar e o rio dobra sobre ele mesmo. 
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APRESENTAÇÃO

     Esta coletânea reúne textos produzidos durante a disciplina 
“Processo de Trabalho e a Micropolítica do Cuidar em Saúde”, 

vinculada ao Programa Acadêmico de Ciências do Cuidado em Saúde 
da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da Universidade 
Federal Fluminense. Durante o curso, as (os) autoras (es) construíram 
refl exões conceituais e relatos de experiências que dizem respeito, 
a um aprendizado dinâmico sobre os processos micropolíticos no 
campo da saúde, como um exercício crítico refl exivo.

Trabalhamos o conceito de micropolítica e sua aplicação no 
campo da saúde, como uma atividade humana. Atos produtivos 
realizados junto aos usuários, nos serviços que modifi cam algo e 
produzem algo novo, que passa a ser incorporado ao processo de 
trabalho. Confi guram, portanto, atividades que produzem efeitos, 
sobre a dinâmica do cuidado, buscando alterar um estado de coisas 
estabelecido como necessidades de saúde. Atos que se realizam 
a partir de uma dinâmica microprocessual, onde o trabalho vivo, 
ou seja, aquilo realizado no ato do processo, ganha materialidade e 
sentido para os sujeitos envolvidos.

A dimensão micropolítica da vida, está nas mais diversas camadas 
sociais, nos lugares por onde passamos e vivemos seja nos movimentos 
micro que circulando nas linearidades das formas compostas como: 
família, trabalho, escola, relações e inter-relações onde indivíduos 
se compõem com outros indivíduos produzindo sujeitos que atuam 
nas organizações estabelecidas e criadas na dinâmica da vida.

Deleuze e Guattari (2010), constroem o conceito de micropolítica, 
vinculada ao humano em seu modo de composição no contexto 
social. Merhy (2001) associa micropolítica ao trabalho em saúde, 
permitindo assim, nos aproximar do cotidiano do trabalho não no 
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sentido do ato, da atividade, e sim, no sentido de pequenos espaços 
que se relacionam entre si. 

Desta forma estes autores promovem certo grau de pertencimento 
do campo do trabalho em saúde como um estrato, ou seja, aquilo que 
é de fato, ou aquilo que está dado, e é justamente o que diferencia da 
compreensão da palavra extrato no sentido de extrair. A colocação 
conceitual de estrato que os textos apontam, quer ressaltar que: o 
que é por si só o que está dado, forma a sociedade. Mas isso não 
nos sustenta somente, é necessário a partir do que nos é dado 
estratifi cado, que se produza outros modos de vida, no nosso caso, 
outros modos de trabalhar em saúde. 

No dia a dia do trabalho em saúde, nas inter-relações, ou seja, 
nessa composição segmentarizada de formas lineares, onde circulam 
encontros e reencontros em forma de estrato, é que vamos nos 
compondo, e de onde se abrem possibilidades de formas novas de 
produção em saúde, e que nos coloca diariamente um convite e um 
desafi o: extrair/criar a cada encontro com o usuário ou com a equipe 
de profi ssionais de saúde, novas possibilidades, deixar que o novo 
e o inusitado surja e aconteça. Uma relação de produção em saúde 
micropolítica.

Ana Lúcia Abrahão



 

FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO 
PERMANENTE EM SAÚDE



MICROPOLÍTICA EM ATO: 
O OLHAR DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 

SOBRE UMA PROPOSTA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

ANDRESSA AMBROSINO PINTO

DONIZETE VAGO DAHER

CARINE SILVESTRINI SENA LIMA DA SILVA

FABIANA FERREIRA KOOPMANS

MAGDA GUIMARÃES DE ARAÚJO FARIA

INTRODUÇÃO

O      Agente Comunitário de Saúde (ACS) é ator-chave do Sistema 
Único de Saúde (SUS) desenvolvendo conexões entre famílias 

e profi ssionais de saúde. Atividades de Educação Permanente em 
Saúde (EPS) são fundamentais para que este trabalhador possa 
realizar seu ofício com maior resolutividade e autonomia.

Para Morosini (2008), o ACS é construtor, balizador e um 
dos operacionalizadores do SUS do Brasil. Só no âmbito do SUS 
o ofício do trabalhador ACS faz sentido, se constrói e reconstrói 
cotidianamente. O ACS é, assim, um trabalhador do SUS por 
excelência e o seu ofício só foi concretizado a partir da criação de um 
sistema que situava a saúde como direito de todos.

Assim, em aproximadamente três décadas de existência e 
resistência do SUS, o ACS foi constituindo seus muitos modos 
de operacionalizar práticas, saberes, aprendizados, cuidados e, 
sobretudo, os seus múltiplos fazeres de educação em saúde. O ACS 
está, desse modo, organicamente interconectado ao SUS (NUNES, 
2008).

O ofício do ACS, nesta conjuntura e no cotidiano de trabalho na 
Atenção Básica em Saúde (ABS) é, por excelência, o de educar em 
saúde buscando ampliar a qualidade de vida dos usuários. Destaca-se, 
ainda, que as práticas educativas do ACS são realizadas diariamente e 
diretamente nos territórios, no contato com os moradores e famílias, 
especialmente nas visitas domiciliares (VD). Atuam também como 
importante meio de divulgação de informações para a prevenção de 
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doenças e de promoção da saúde (MOROSINI, 2020). Entretanto, 
estas práticas educativas, que fazem parte da especifi cidade do ofício 
dos ACSs e presentes no Guia Prático do Agente Comunitário de 
Saúde (BRASIL, 2009a), ainda são pouco reconhecidas e visibilizadas.

E para conferir resolutividade às ações educativas e cuidativas a 
serem realizadas com usuários e famílias, o ACS deverá vivenciar 
ações de EPS. Entretanto, estas ações ainda não se constituem 
enquanto estratégias formais nos diferentes serviços de ABS.

Cabe destacar, que esta prática é apontada como necessária e 
fundamental para que se atenda, de forma dialógica e participativa, 
as reais demandas trazidas pelos profi ssionais. Segundo o Ministério 
da Saúde (MS), a EPS, se   confi gura como aprendizagem no 
trabalho, onde o aprender e o ensinar se incorporam ao cotidiano 
das organizações e ao trabalho. A EPS se baseia na aprendizagem 
signifi cativa e na possibilidade de transformar as práticas profi ssionais 
e acontece no cotidiano do trabalho (BRASIL, 2009b).

Em EPS não existe a educação de um ser que sabe para um ser 
que não sabe, o que existe, como em qualquer educação crítica e 
transformadora, é a troca e o intercâmbio, mas deve ocorrer também 
o “estranhamento” de saberes e a “desacomodação” com os saberes 
e as práticas que estejam vigentes em cada lugar. Isto não quer dizer 
que aquilo que já sabemos ou já fazemos está errado, quer dizer que, 
para haver ensino-aprendizagem, temos de entrar em um estado 
ativo de “perguntação”, constituindo uma espécie de tensão entre o 
que já se sabe e o que há por saber (CECCIM; FERLA, 2008). 

 Com relação a Micropolítica em ato ela pode ser encontrada em 
processos de trabalho, vivo em ato, operante, imaginário e desejante. 
Os trabalhadores da saúde, tais como os ACSs, podem reinventar 
processos de trabalho, ou mesmo abri-los para novas dimensões. 
Neste sentido, constroem um processo de busca de entendimento, 
possibilitando a invenção de novas missões e novos sentidos para o 
processo de trabalho. Ou seja, a micropolítica do trabalho vivo em 
ato, possibilita análise crítica e abertura de olhares e espaços para a 
produção de novos acontecimentos (MERHY, 1997; 2002). 

Com base no apresentado objetiva-se relatar a experiência de uma 
micropolítica em ato, a partir de uma proposta de EPS com ACSs.
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DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA

Esta experiência, acontecida em 2019, foi proposta por 
profi ssionais de uma equipe de saúde da família do município do Rio 
de Janeiro, para um grupo de ACSs atuantes nesta mesma equipe. E 
será descrita em quatro momentos:

Primeiro momento: A partir da atuação cotidiana de profi ssionais 
de uma equipe de Estratégia de Saúde da Família (ESF) do município 
do Rio de Janeiro e no movimento da práxis, compartilhavam-
se ideias, saberes, aprendizados e outras experiências. Demandas 
indicavam que, naquele espaço de trabalho, era preciso que a 
equipe de saúde realizasse um maior investimento para que os ACSs 
conhecessem e/ou reconhecessem as ações específi cas do seu ofício 
já que a maioria apontava para um desconhecimento do que era de 
sua responsabilidade. Para tal, reuniões em equipe, e, especialmente 
a instituição de vivências na perspectiva de EPS, mostravam-se como 
prioridades.

Segundo momento: Uma vez evidenciado lacuna do conhecimento 
sobre as ações específi cas dos ACSs, construiu-se coletivamente pelos 
profi ssionais da equipe, a possibilidade de uma roda de conversa com 
o objetivo de que os ACSs conhecessem por meio do Guia Prático 
do Agente Comunitário de Saúde (BRASIL, 2009a) as suas ações 
educativas e cuidativas. Para fi ns de concretização desta proposta foram 
feitas cópias do referido Guia, para que todos os ACSs convidados 
para a dinamização da roda de conversa, o manuseassem. O Guia 
caracterizava-se como a ferramenta norteadora das discussões.

Terceiro momento: Ao iniciarmos a dinamização da roda de 
conversa, a equipe propôs leitura coletiva de trechos do Guia e 
debates sobre os mesmos. Uma vez apresentada a proposta, foram 
distribuídos os Guias para os ACSs. Todavia, ao receberem o dado 
material, todos os Agentes se recusaram em continuar participando 
da dinâmica. Disseram, coletivamente, “Não”. Em seguida, os Guias 
foram recolhidos após a saída dos ACSs da roda de conversa, fato 
que deixou a equipe silenciada.

Quarto momento: A recusa da participação dos ACSs à refl exão 
sobre suas práticas, considerada pelos profi ssionais como uma ação 
de EPS já que se desdobraria em outros momentos de aprendizado, 
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não era esperada pela equipe multiprofi ssional que operacionalizava 
a roda de conversa. Estranhamentos tomaram lugar e a proposta 
exauriu-se antes mesmo de ter início. E, imediatamente, fi cou 
sinalizado para a equipe de saúde que os ACSs construíram uma 
micropolítica em ato. Neste sentido, se posicionaram coletivamente 
contrários a ação proposta argumentando que não a atenderiam pois 
desconheciam o propósito da mesma até então. Assim caracterizaram 
a mesma como proposta unilateral, verticalizada e autocrática, 
mesmo que tenha tido o seu valor explicitado. 

DISCUSSÃO

Apresentamos, a seguir, a análise dos dois temas gerados a partir 
do relato da equipe: 

TEMA 1: A INSTITUIÇÃO DE UMA MICROPOLÍTICA EM ATO

Diante da apresentação pela equipe de profi ssionais da ESF 
da proposta de uma roda de conversa com os ACSs, para fi ns de 
aproximação, reconhecimento e análise da especifi cidade das ações 
a serem desenvolvidas por este profi ssional e que consta no “Guia 
Prático” todos os ACSs presentes na sala onde aconteceria a roda 
de conversa, em uníssono, resistiram e se posicionaram contrários 
a mesma. Diante de tal recusa um silêncio ocupou todo o espaço 
da sala, silêncio co-partilhado cujo instante se espraiou parecendo 
durar muitos minutos. Este silêncio da negativa ecoa até os dias 
atuais. E todos se questionam: Por que desta negativa se a ação seria 
gradualmente incorporada e passaria a compor uma ação de EPS?

Cada encontro relacional nos serviços de saúde nos afeta de 
modo diferenciado. Esta experiência expôs os modos de pensar 
orientadores do grupo de ACSs, induzindo ao debate coletivo 
sobre as formas unilaterais de planejamento e implementação de 
estratégias de capacitação e de EPS em serviços de saúde. Os ACSs 
construíram uma micropolítica em ato e com eles a equipe revisitou 
formas pouco coletivas de troca de conhecimentos.

A micropolítica do trabalho em saúde visa publicizar o espaço e 
buscar novos sentidos e formatos para as práticas (MALTA; MEHRY, 
2003). E, nesta perspectiva, o trabalho em saúde envolve uma 
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natureza coletiva, trata-se de um processo que engloba a atuação de 
um conjunto de categorias e indivíduos que compartilham recursos 
técnicos e cognitivos. Portanto, a produção em saúde depende do 
trabalho coletivo (MALTA, 2001). Também Leite (2001), ressalta 
que o trabalho em saúde se constitui em uma ação complexa e 
plural, envolvendo articulação de diferentes processos, no qual cada 
profi ssional possui uma ação singular, o que torna esse trabalho 
desafi ador.

Ficou evidenciado, primeiramente, o trabalho vivo em ato pelos 
ACSs, sobretudo a partir do movimento de resistência à dinâmica 
verticalizada da proposta de EPS. Para tal, tomaram como base a 
bagagem de saberes experienciados em seus cotidianos de trabalho. 
E, por parte dos demais profi ssionais da equipe, constatou-se 
que a proposta de EPS, poderia ter sido planejada de modo mais 
participativo, minimizando a resistência dos ACSs.

TEMA 2: POSSIBILIDADES E RUÍDOS EM DIÁLOGOS RELATIVOS 
A EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

Em todo encontro interprofi ssional com vistas à produção de 
novos saberes e práticas como o proposto aos ACSs, podem ser 
geradas possibilidades, mas também ruídos. As tensões geradas nesta 
experiência que ora relatamos, ainda que desconfortáveis, podem 
ser potentes instrumentos analisadores dos processos de trabalho 
instituídos, permitindo impulsionar a produção da novidade no 
trabalho da equipe (MENDONÇA, 2008). 

As propostas de EPS, não deveriam ser efetivadas a partir de 
saberes pré-estabelecidos, mas em um campo novo de diálogo em que 
operem as tecnologias leves, potencializando a valorização do outro e 
de sua história, com respeito às diferenças e desejos dos envolvidos. 
Para haver brecha para o novo é preciso produzir deslocamento que 
podem fabricar porosidades em função do inusitado, do desconforto, 
do espanto (EPS EM MOVIMENTO, 2014). 

A experiência vivida gerou possibilidades de repensar sobre a 
EPS e suas formas de dinamização. Nesse sentido, os movimentos 
instituintes podem contribuir com este repensar. Lourau (1975), 
assim como Ardoino; Lourau (2003) apontam instituição como um 
movimento dinâmico e dialético entre três momentos: o instituído, 
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o instituinte e a institucionalização. O instituído ou universal é o que 
está posto, estabelecido, as normas, as leis. O instituinte exprime a 
particularidade, a negação do instituído, a contestação. O resultado 
da relação entre instituído e instituinte é a institucionalização, a 
singularidade, o equilíbrio metaestável, em perpétuo devir, e não 
‘síntese’ defi nitiva. 

Os movimentos instituintes operam como movimentos de 
mudanças, ensaiando “rupturas” com as “capturas” do trabalho vivo. 
Entretanto, este movimento tem aparecido em momentos sociais 
bem especiais, quando ocorre a aparição de “atores sociais” novos 
e organizados com capacidade de confrontação com o processo 
instituído. Logo, os “ruídos”, devem ser percebidos como processos 
instituintes que abrem possibilidades de interrogação sobre o 
modo instituído e mostram distintos modos de caminhar. Cumpre 
conseguir captar e entender estes ruídos (MERHY, 1997; 2002). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que as propostas de dinâmicas educativas de EPS como 
as rodas interativas de conversa devem ocupar os espaços nos serviços 
na medida em que despertam um conjunto de potencialidades. Mas 
podem, também, gerar ruídos e estranhamentos quando não há 
compartilhamento prévio das ações.

As ações de EPS quando elaboradas de forma participativa 
possibilitam o encontro, a produção do conhecimento, a análise e 
refl exões por meio de múltiplos olhares que se desabrocham em uma 
partilha inventada em ato. 

Neste sentido, pontuamos a importância de oferta de dinâmicas 
de produção de novos saberes nos serviços de saúde por meio da 
EPS. O cenário da ABS, o espaço das reuniões de equipe de ESF e 
os atores-chave, os ACSs, se reconstroem e se reinventam quando 
o encontro dado pela EPS acontece. Logo, a equipe planejou a 
roda de conversa com vistas a abertura de diálogo sobre as ações 
dos ACSs que ainda são obscuras para muitos. Entretanto, a forma 
verticalizada e autocrática como a equipe de saúde pensou e propôs 
a ação foi negada pelos Agentes. Estava construída a microplítica em 
ato.
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Signifi cados e possibilidades surgiram. Mas os ruídos da recusa 
geraram movimentos, inquietações e silêncios produtores de novos 
aprendizados aos profi ssionais de saúde. Endereçaram à necessidade 
de se repensar as ofertas pouco participativas de práticas de EPS. 

Espaços para a feitura de dinâmicas interativas como as rodas 
de conversa podem potencializar as práticas de EPS e devem ser 
cultivadas cotidianamente nos serviços em saúde. Aprendemos 
a aprender entre nós e com os outros (os ACSs), como podemos 
remexer no instituído para rever valores em busca de dinamizar 
ações coletivas que visibilizam os processos de trabalho em saúde, 
aqui especialmente contribuiu para compreendermos que os ACSs 
querem ser ouvidos e vistos.
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 PROCESSO DE TRABALHO EM SAÚDE: 
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E O CUIDADO

TATIANA DO SOCORRO DOS SANTOS CALANDRINI

VALDECYR HERDY ALVES

ANA LÚCIA ABRAHÃO

INTRODUÇÃO

Conforme Silva, Matos e França (2017), o processo de trabalho 
em saúde é reconhecido, mundialmente, como pilar para o 

fortalecimento dos serviços de saúde, com o propósito de garantir, 
além da plenitude em seu acesso, a qualidade na prestação do serviço. 

Peduzzi (2002) ressalta que, com o advento da contemporaneidade, 
o processo produtivo tem se tornado cada vez mais fl exível, salientando 
o surgimento de um trabalhador polivalente, multifuncional e na 
necessidade de adequar-se ao engajamento coletivo. Diante deste 
cenário, o processo de trabalho em saúde constitui-se em uma ação 
complexa, que envolve a articulação de etapas diversas, no qual cada 
profi ssional com sua especifi cidade contribui para a dinâmica social 
das práticas de saúde. 

Ao observar as mudanças no mundo do trabalho, resultante de 
uma sociedade cada vez mais globalizada, nota-se que, os profi ssionais 
cumprem um papel indutor neste processo de reorganização do 
trabalho em saúde, cujo maior propósito é lidar com os obstáculos 
para a assistência em saúde e o cuidado humanizado. Santos e seus 
colaboradores (2015) alertam para as práticas fragmentadas, relações 
hierárquicas e atendimentos individuais de baixa resolubilidade. Logo, 
discussões a respeito desta temática são de grande relevância para a 
garantia da universalidade do acesso e na integralidade da atenção.

OBJETIVO

Refl etir sobre as transformações que infl uenciam o processo 
de trabalho em saúde, principalmente, acerca da qualifi cação dos 
profi ssionais e a integração das equipes de saúde para a qualidade do 
serviço prestado ao cliente. 
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MÉTODO

Através de revisão bibliográfi ca e exploratória foram utilizados 
livros, teses, dissertações, monografi as, artigos científi cos disponíveis 
em bases de dados nacionais, tais como Scielo (Scientifi c Eletronic 
Library Online), com os descritores Cuidado, Saúde, Trabalho.

DISCUSSÃO

Ao longo do tempo é possível observar transformações na 
organização do trabalho infl uenciadas, principalmente, após o 
surgimento da manufatura e da indústria. Desde o modelo fordista, 
onde o trabalho fracionado reduzia a atuação operária a uma categoria 
repetitiva de atividades e o homem passa a ser apenas o anexo de uma 
máquina garantindo ao capital maior extração do sobre trabalho; 
até a reestruturação produtiva com o modelo toyotista, no qual a 
produção visava atender a um mercado consumidor mais exigente, 
a partir do trabalho em equipe onde grupos de trabalhadores eram 
estimulados a discutir sua performance (MALTA; MERTHY, 2003).

No que se refere à área da saúde, assim como nos modelos citados 
anteriormente, o processo de trabalho em saúde refl ete a organização 
e estratégias adotadas por profi ssionais na produção dos serviços, 
sendo essencial para a vida humana. Faz parte do setor de serviços 
compreendendo a esfera de produção não material e, a esse respeito, 
Pires (2000, p. 85) esclarece “que se completa no ato de sua realização. 
Não tem como resultado um produto material, independente do 
processo de produção e comercializável no mercado. O produto é 
indissociável do processo que o produz; é a própria realização da 
atividade”. 

Umas das particularidades para compreender tal processo consiste 
na sua direcionalidade técnica de natureza comunitária, que envolve 
a execução de um grupo de categorias e indivíduos que compartilham 
recursos técnicos e cognitivos. Desta forma, Malta e Merthy (2003) 
ressaltam que, a produção depende do trabalho coletivo e garantir 
a articulação dos diversos profi ssionais na prestação da assistência é 
um grande desafi o ao se repensar no processo de trabalho em saúde.

Santos Filho, Barros e Gomes (2008) elucidam as difi culdades em 
tornar permanente o trabalho em equipe ao citar a fragmentação do 



Um exercício micropolítico na saúde •  25

trabalho diante uma contradição que se evidencia no encontro entre 
novas estratégias de cuidado e gestão, que pressupõem processos de 
trabalho pautados no diálogo, e uma cultura da comunicação vertical 
e estilo de gestão que não possibilita momentos para discussão e 
avaliação do fazer, impedindo também uma inovação no âmbito da 
atenção ao usuário. 

Dessa forma, cabe a refl exão de que a produção da saúde 
requer diferentes arranjos de equipes de saúde, cada qual atuando 
em um determinado espaço institucional. O trabalho em equipe 
multiprofi ssional cresce em um contexto em que a especialização do 
trabalho, de forma geral, vem acentuando-se e expandindo-se. Assim, 
o trabalho em equipe é uma estratégia, cada vez mais necessária, para 
reduzir os efeitos da verticalização do conhecimento e, na saúde, 
integralizar as práticas do cuidado (GIL et. al., 2016).

O trabalho em equipe tem relação direta para a qualidade no 
trabalho em saúde. De maneira isolada, um profi ssional não tem 
conhecimentos e experiências sufi cientes para compreender todos 
os elementos que envolvem o processo do serviço. Assim, Gil e seus 
colaboradores (2016) ressaltam que, os profi ssionais somam suas 
habilidades, conhecimentos, experiências e buscam soluções mais 
efetivas e permanentes para o trabalho em saúde. Além da competência 
técnica, os profi ssionais precisam ampliar o seu núcleo de saberes para 
as dimensões políticas e de gestão do trabalho em saúde, adotando 
habilidades de autogestão (GALAVOTE et al., 2016).

Entretanto, a progressiva especialização dos profi ssionais da saúde 
vem estreitando a capacidade de solucionar os problemas e ampliando 
a alienação dos mesmos em relação ao resultado e à prática. 

Para Malta e Merthy (2003), no momento em que cada especialista 
se encarrega de uma parte da intervenção, em tese ninguém poderá 
ser responsabilizado pelo resultado do tratamento; além de implicar 
na necessidade de mais profi ssionais, apoio diagnóstico, custo 
e, consequentemente, maior risco de exposição ao sofrimento e 
restrições. Logo, os autores salientam a necessidade em construir 
caminhos que se desviem da especialização excessiva, geradora de 
verticalidade na organização dos processos de trabalho em saúde 
com profundo desentrosamento das equipes.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, o processo de trabalho em saúde pode ser 
compreendido como diferentes formas em que seres humanos, 
ao viverem em sociedades sócio históricas, (re)produzem a vida e, 
consequentemente, a assistência à saúde. Nele, possíveis confl itos e/
ou tensões existentes no cenário de produção da saúde, na gestão ou 
assistência devem ser gerenciados de maneira que, a qualidade do 
serviço não seja afetada. 

A organização do processo de trabalho deve ser observada e 
discutida a partir de um consenso e por diferentes perspectivas, em 
que as múltiplas vozes e olhares estejam em debate e negociação. 
Para tanto, a comunicação não deve estar pautada na unilateralidade, 
garantindo que profi ssionais sejam capazes de atender as demandas 
e necessidades de cada serviço, através de métodos efi cazes e o acesso 
a infraestruturas, equipamentos e ferramentas adequadas. Assim, 
a criação de equipes multiprofi ssionais em conjunto com espaços 
democráticos de discussão e decisão legitimam novas formas de 
articular a assistência à saúde através de uma prática acolhedora.
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DO TRABALHO E FORMAÇÃO EM SAÚDE
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 INTRODUÇÃO

 O trabalho faz parte da dimensão da vida e natureza humana, 
respondendo às necessidades da vida intelectual, cultural, 

social, estética, simbólica, lúdica e afetiva. Com as mudanças 
culturais, socioeconômicas e na sociedade capitalista que vivemos, 
estão surgindo novas formas de organização do trabalho, relações e 
identidade, através das novas tecnologias e formas de organização do 
trabalho. As percepções do trabalho e os signifi cados atribuídos às 
relações que as pessoas estabelecem com ele são únicos e podem ser 
signifi cativamente construídos.

Existem dois aspectos que distinguem o trabalho humano em 
termos de necessidade e liberdade: a gestão do tempo, da energia 
física e mental através do poder inventivo de novas técnicas e saltos 
tecnológicos. Para atender às necessidades básicas de sua regeneração 
biológica e preservação de vida em um determinado momento 
histórico; a capacidade de expandir as capacidades e qualidades das 
pessoas com o objetivo fi nal de serem elas mesmas (MANACORDA, 
1991).

Segundo Marx (1983), a divisão social do trabalho existe em 
qualquer sociedade, onde a produção dos meios de existência se 
faz dentro do sistema capitalista. É uma condição necessária ao ser 
humano em qualquer tempo histórico, assumir formas específi cas 
nos diferentes modos de produção da existência humana. 

O trabalho é produtor de valor de uso cujas qualidades materiais 
a tornam útil para satisfazer; e de valor de troca em uma relação não 
perceptível, podendo ocorrer variações nestas produções  devido as 
diferenciações de trabalhos.
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Este trabalho surge das problematizações suscitadas a partir 
do estudo sobre os conceitos da micropolítica como ferramenta 
estratégica e facilitadora no processo de trabalho em saúde e na 
formação em saúde.

OBJETIVO

 Refl etir sobre o uso da micropolítica como ferramenta 
estratégica no cotidiano do trabalho e formação em saúde.

MÉTODO

 Trata-se de um ensaio teórico de cunho refl exivo, com 
abordagem qualitativa, originado de estudos e discussões pertinentes 
ao Programa de Pós-Graduação em Ciências do Cuidado em 
Saúde, nível Doutorado, da Universidade Federal Fluminense, da 
participação na disciplina optativa Processo de trabalho, promoção e 
micropolítica do cuidar em saúde e do grupo de pesquisa, com início 
em novembro de 2018 até dezembro de 2020.

As refl exões aqui propostas derivaram de embasamento teórico-
prático à luz da literatura, pertinente ao tema e à experiência 
dos autores na prática, no ensino e na pesquisa nas áreas da 
saúde coletiva e na formação em saúde. Foram selecionadas oito 
publicações signifi cativas para a sustentabilidade do constructo . A 
partir das leituras foram organizados em dois momentos discursivos: 
A micropolítica no processo do trabalho em saúde e A micropolítica 
na formação em saúde.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

 A MICROPOLÍTICA NO PROCESSO DO TRABALHO EM SAÚDE

Os elementos que compõem o processo de trabalho são as 
atividades adequadas a um fi m, ao próprio trabalho; à matéria do 
trabalho, o objeto de trabalho; e os meios de trabalho, os instrumentos 
para o trabalho (MARX, 1983).



30  •  Um exercício micropolítico na saúde

Compreendemos que o trabalho em saúde não acontece sozinho, 
é coletivo, depende de uma caixa de ferramentas, de trocas, a partir 
dos encontros com o outro, se organiza, modifi cam a natureza e 
transformam. Apresentam especifi cidades objetivando a produção 
do cuidado qualifi cado para os indivíduos e grupos.

O processo de trabalho em saúde é complexo, pode ser 
considerado como a combinação de trabalho em ato e o consumo, 
diferenciado de acordo com o que produz, exigindo técnicas 
específi cas, matéria-prima diversas, modos de organização próprios 
e trabalhadores especializados. Envolve a atuação de um conjunto 
de categorias profi ssionais e indivíduos que compartilham saberes e 
técnicas, caracterizados pela fragmentação dos atos e seus resultados 

(MERHY e FRANCO, 2008; MALTA e MERHY, 2003).
O trabalho em saúde caracteriza-se pela busca da produção 

de cuidados, bens e produtos que satisfaçam as necessidades do 
usuário, do trabalhador e do serviço, centrado no trabalho vivo em 
ato, utilizando tecnologias de ação que se confi guram em processos 
de intervenção em ato que operam como relações, encontros de 
subjetividades e que se mantêm além dos saberes tecnológicos 
estruturados ( MERHY, 2008).

Essas tecnologias de saúde são classifi cadas por Merhy como 
tecnologias leves que dizem respeito aos aspectos inter-relacionais, 
produção de vínculo, autonomização, acolhimento, gestão do 
processo de trabalho;  tecnologias leve-duras que apresentam uma 
parte estruturada, o conhecimento como a clínica médica, a clínica 
psicanalítica, a epidemiologia, o taylorismo, o fayolismo, relacionada 
ao modo de agir singular de cada trabalhador composto de saberes 
estruturados; e tecnologias duras, que têm em sua estrutura uma 
característica dada a priori, como no caso de normas e estruturas 
organizacionais, ou mesmo aparatos tecnológicos do tipo máquinas 
e equipamentos.

A fragmentação do processo de trabalho traz tensões no modo de 
agir, nas relações no trabalho, o incômodo e a insatisfação deve ser 
trabalhado e discutido com a equipe de saúde para aprendermos a 
lidar com diversas situações. Por isso, a necessidade de qualifi cação 
para permitir possibilidades de entendimento, transformações e 
valorização para construir novos signifi cados nos modos de cuidar.
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O trabalho vivo em ato na saúde acontece entre os encontros de 
sujeitos com possibilidades de criação espaços de relações, afetos e 
produção de novos conhecimentos, o cuidado deve ser sustentado 
por uma aposta de que é possível produzir diferença. Opera em um 
movimento intenso com o protagonismo de sujeitos, na necessidade 
dos usuários na oferta do trabalhador (MERHY ET AL, 2010; 
CHAGAS e ABRAHÂO, 2017). 

A micropolítica do trabalho traz refl exões sobre os modos 
cotidiano de se produzir saúde, com manifestações legítimas na vida 
dos sujeitos, nas relações de trabalho, nas relações com a família, 
nas experiências e vivências no exercício da empatia, visando a 
ações e diálogos que possam transformar os sujeitos e ambientes. 
Compreendemos que a micropolítica pode ser considerada uma 
estratégia para ampliar novos processos de produção da saúde, 
práticas e relações de poder.

 A MICROPOLÍTICA NA FORMAÇÃO EM SAÚDE

A formação em saúde passa por mudanças desde o movimento da 
reforma sanitária até os tempos atuais, objetivando a transformação 
da prática para o fortalecimento e consolidação do Sistema Único de 
Saúde. Essas políticas fomentaram discussão e refl exões modifi cando 
currículos e aproximaram o ensino, serviços e comunidade, utilizando 
metodologias ativas como ferramenta potente da aprendizagem para 
a valorização do contexto, onde os sujeitos estão inseridos e para 
mudanças de modelo de atenção à saúde.

De acordo com Abrahão e Merhy (2014), no campo da 
micropolítica, a formação em saúde acontece na articulação de 
diferentes saberes, conhecimentos e aprendizados, e no território 
da vivência, experiência do aluno, partindo desse como sujeito da 
problematização da própria formação modo de produção que inclua 
possibilidades de um saber científi co.

A reorganização do fl uxo de trabalho envolve a qualifi cação 
da força de trabalho profi ssional, integrando os profi ssionais no 
cuidado, resgatando o sentido do trabalho multiprofi ssional e a 
qualidade do produto fi nal. Outro passo fundamental é ampliar o 
espaço democrático de discussão e tomada de decisão, de forma a 
ampliar o espaço de escuta, troca e tomada de decisão coletiva.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

 A micropolítica mostrou-se como uma ferramenta 
potencializadora para refl exões dos processos de trabalho e formação 
em saúde, favorecendo a participação dos sujeitos e valorizando 
as subjetividades. Os sujeitos podem ser protagonistas na criação 
de novos métodos de aprendizagem, cuidado e produção de 
conhecimento para alunos, professores, profi ssionais de saúde e 
usuários. Ao reconhecer que as transformações se constroem no 
cotidiano da prática pedagógica, na prática clínica, nas situações em 
que ocorre a prática profi ssional e no enfrentamento dos problemas 
que surgem na prática.
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O PROCESSO DE TRABALHO EM SAÚDE 
E A MICROPOLÍTICA DO CUIDAR:

 RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE ARRANJOS 
MICROPOLÍTICOS NO SEU CONTEXTO SÓCIOCULTURAL

ÂNGELA CARLA DA ROCHA SCHIFFLER

MAGDA DE SOUZA CHAGAS

ANA LÚCIA ABRAHÃO

INTRODUÇÃO

O trabalho, na sua natureza, é constitutivo do viver. O trabalho 
proveniente da atividade humana tem ação transformadora e 

intencional com relação ao objeto que incide, e o trabalhador faz uso 
de ferramentas, meios e modos para organizar os seus usos e atingir 
a sua fi nalidade, confi gurando atos produtivos.

O processo de trabalho em saúde tem as suas especifi cidades, 
assim como na educação, pois é consumido no ato da sua execução, 
no momento da sua realização. O objeto a ser trabalhado pauta-
se no atendimento das necessidades de saúde – individuais e/ou 
coletivas – e estas, por sua vez, são suscetíveis à dinâmica social da 
vida e do viver. O objetivo a ser alcançado é o cuidado em saúde, ou 
seja, cuidar da vida e do outro (MERHY, 2002; MALTA; MERHY, 
2003; MERHY; FRANCO, 2008).

Consideramos que há uma caixa de ferramentas para realização 
do trabalho em saúde, composta por tecnologias duras (máquinas, 
equipamentos etc.), leves-duras (saberes, como o da epidemiologia e 
da clínica) e leves (processos relacionais, intercessores, que se dão nos 
encontros). Essa composição de tecnologias difere de acordo com 
as lógicas e as intencionalidades da respectiva produção (MERHY, 
2002).

Na área da saúde, o processo é composto por trabalho vivo, 
operado no ato da sua produção, e, ao mesmo tempo, trabalho morto, 
que corresponde aos meios para executá-lo, como equipamentos, 
normas e matérias primas (também fruto de trabalho humano). 
Quando esse processo está centrado no trabalho vivo em ato, torna-
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se aberto à interferências e dinâmicas da vida, com as possibilidades 
de incorporação das necessidades do usuário, tendo em vista que 
não está previamente determinado, forja-se e se ajusta na relação 
estabelecida (MERHY, 2002; MALTA; MERHY, 2003; MERHY; 
FRANCO, 2008).

O encontro entre sujeitos no ato produtivo da saúde, 
potencialmente espaço de intercessão das relações, pode estar 
mediado por lógicas enrijecidas, unicamente reprodutoras de normas 
instituídas (como as centradas em procedimentos), ou ser um espaço 
mais poroso; logo, mais aberto às forças instituintes da produção da 
vida em seu aspecto singular (centradas nas necessidades do usuário) 
(MERHY, 2002).

Nos espaços intercessores dos encontros, em que ocorrem mútuas 
afecções – de afetar e ser afetado em composição com o outro 
(DELEUZE, 2002) –, onde se confi guram o diálogo, as negociações 
e as disputas, é tecida micropoliticamente a produção do trabalho 
vivo em saúde. Particularmente no encontro, o trabalhador de saúde 
faz uso das tecnologias e, dependendo do seu uso, poderá operar 
com maior ou menor grau de liberdade, autonomia, e exercer o seu 
trabalho criativo e vinculado à vida e à defesa da vida (CHAGAS; 
ABRAHÃO, 2017; MERHY, 1998).

Quando empregamos o conceito de micropolítica, há 
intencionalidade de dar destaque aos processos que interferem na 
produção da realidade social, que traz da formação do desejo e sua 
expressão no campo social (GUATTARI; ROLNIK, 2013). Ou seja, 
poderíamos falar das zonas de segmentaridade micropolíticas como 
espaço das relações, campo de forças, que conformam as práticas, os 
diálogos e as intercessões; e permitem os processos de mudança, os 
novos posicionamentos e as práticas (GUATTARI; ROLNIK, 2013).

Aqui, além da distinção entre macro e micropolítica, há 
também considerações importantes a fazer. O nível molar, a linha 
de segmentaridade dura, a organização, a funcionalidade e as 
macrodecisões que se estabelecem no campo da representação 
social correspondem à macropolítica, enquanto a micropolítica 
relaciona-se ao nível molecular, no qual se formam as composições 
fl exíveis, os processos de singularização, os fl uxos e as relações, que 
se produzem no campo do desejo. Apesar dessa diferenciação, tudo 
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é política, ambos produzem o real social (DELEUZE; GUATTARI, 
1996). Macro e micro; molar e molecular coexistem, e ainda há 
cruzamento, na medida em que “O molecular, como processo, pode 
nascer no macro. O molar pode se instaurar no micro” (GUATTARI; 
ROLNIK, 2013, p. 150).

Abordar o conceito de cuidado na perspectiva micropolítica 
requer algumas escolhas.

Assim, o cuidado não será tomado como sinônimo de saberes 
estruturados e pautados pelos procedimentos da clínica ou da 
epidemiologia, por exemplo, e sim como composição que se expressa 
de múltiplas formas. A escolha aqui se fi rma mais na atitude prática 
constitutiva do cuidado, bem como nas conexões que possa disparar, 
considerando que “O cuidado é um motor, mas precisa se agenciar 
com outros componentes da produção de subjetividade, com 
arte, trabalho, produção de direitos [...] para produzir, no sentido 
pleno, novos territórios” (LANCETTI, 2010, p. 96). Com essa 
proposição, consideramos os territórios existenciais, que não estão 
fi xos no geográfi co, uma construção, uma apropriação instaurada 
pelos modos de viver e conectar para a produção da existência 
(GUATTARI; ROLNIK, 2013).

Dessa perspectiva micropolítica, tomamos o cuidado como 
produção que se efetiva nos encontros – de corpos e ideias, uma vez 
que “sentimos alegria quando um corpo se encontra com o nosso e 
com ele se compõe, quando uma ideia se encontra com a nossa alma 
e com ela se compõe; inversamente, sentimos tristeza quando um 
corpo ou uma ideia ameaçam nossa própria coerência” (DELEUZE, 
2002, p. 25). Nos encontros, por onde circulam as mútuas afecções, 
tomamos novos posicionamentos para melhor cuidar.

O trabalho vivo em ato inscreve-se como um vetor de força que 
opera nos processos intercessores dos encontros, na relação que se 
efetiva entre sujeitos – ora sujeitadores, ora sujeitados – com seus 
projetos em disputa, na dinâmica situacional do cotidiano (MERHY, 
2002, p. 61). Nesta, o sujeito se vale do seu grau de autogoverno e 
liberdade, sendo capaz de forjar novos territórios de signifi cação para 
a produção do cuidado em saúde. Desse modo, o trabalho efetiva-se 
pelas redes que constroem outros fl uxos e conexões para além do já 
dado, instituído, na busca da potência resolutiva da produção do 
cuidado (MERHY; FRANCO, 2013).
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Com base no até aqui exposto, a proposta é abrir novos diálogos 
para pautar a questão: como produzir problematizações que saiam 
da lógica medicalizante das práticas instituídas nos estabelecimentos 
de saúde por intermédio de borramentos com outras formas de 
cuidar? Aqui será apresentada a realização de dois encontros que 
levaram a esse diálogo com parteiras tradicionais sob a perspectiva 
da micropolítica do cuidado em seu contexto sociocultural e que 
contaram com a participação de profi ssionais, alunos, membros da 
comunidade e mulheres que partejaram.

Este estudo justifi ca-se pela importância de atentarmos para os 
arranjos micropolíticos e suas tecnologias de cuidado, considerando 
a multiplicidade dos modos de viver como potência criativa para 
pensar os processos de trabalho e a produção do cuidado em saúde.

OBJETIVO

Apresentar o processo de trabalho em saúde, mediante arranjos 
construídos que potencializam os encontros e a micropolítica do 
cuidar em seu contexto sociocultural.

MÉTODO

Trata-se de um relato de experiência sobre uma roda de conversa 
e uma Tenda do Conto das Parteiras Tradicionais, tomados como 
dispositivos para a circulação da palavra e horizontalidade nas 
relações, das quais participaram profi ssionais, alunos, membros da 
comunidade e mulheres que partejaram, realizadas no Amazonas, no 
ano de 2015. Tais experiências estão inseridas no contexto de uma 
pesquisa, de abordagem qualitativa, de âmbito nacional, que visava 
avaliar as Redes Temáticas de Atenção à Saúde no Sistema Único de 
Saúde, no caso, a Rede Cegonha de Atenção.

A técnica aqui apresentada constitui-se de roda de conversa 
(BERNARDES et al., 2017) e da Tenda do Conto (FÉLIX-SILVA 
et al., 2014), esta última como prática integrativa que contribuiu 
para a produção de sentidos, signifi cados e ressignifi cações, pela 
circulação de afetos, saberes e exercícios do poder da palavra, pelo 
conto e suas manifestações, produzindo diferença nos que se afetam 
e reconhecimento de outras formas de existência. A Tenda do Conto 
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das Parteiras Tradicionais se deu em virtude do interesse de conhecer 
um contexto do partejar apresentado na primeira roda de conversa. 
Para cumprir o propósito desse relato de experiência, duas parteiras 
tradicionais serão identifi cadas com os nomes de Lírio e Orquídea, 
fl ores integrantes do cenário amazônico.

RESULTADOS

A aproximação interessada e o caminhar conjunto com parteiras 
foi ofertando outros elementos que nos fi zeram interrogar sua 
abordagem no apoio à mulher no processo do partejar, que envolve 
as questões cotidianas da vida e do viver. Os encontros indicaram 
que as parteiras tradicionais imprimem e demandam a construção 
de relações de confi ança, demonstram maior grau de criatividade 
e solidariedade no seu modo de viver e ênfase nas tecnologias leves 
nos processos que envolvem o partejar. A seguir, apresentaremos a 
perspectiva micropolítica do processo de trabalho vivo por meio de 
recolhimentos feitos em encontros com e entre parteiras tradicionais: 
Roda de Conversa e Tenda do Conto com Parteiras Tradicionais.

RODA DE CONVERSA COM E ENTRE PARTEIRAS TRADICIONAIS

Como nos ofertam Bernardes e colaboradores (2017), a roda de 
conversa constitui um dispositivo ético-político na construção do 
conhecimento. Valemo-nos desse espaço para a circulação da palavra 
e compartilhamento de experiências, mediante a horizontalidade das 
relações.

A primeira roda de conversa com e entre parteiras tradicionais 
ocorreu no encontro Regional da Rede Unida da Região Norte, 
na Universidade Federal do Amazonas, em setembro de 2015, e 
contou com a presença de dez parteiras tradicionais, bem como 
de pesquisadores, profi ssionais e alunos inscritos no evento e teve 
a duração de duas horas. Esse encontro foi o impulsionador da 
técnica das rodas de conversas protagonizadas pelas parteiras, que 
expressavam a singularidade amazônica, o seu território existencial e 
os seus microprocessos de cuidar.

A realização do encontro para uma conversa interessada no partejar 
sob a perspectiva das parteiras tradicionais é apresentada como um 
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espaço aberto para as trocas de experiências, compartilhamento dos 
seus modos de viver e de cuidar, considerando a sua realidade social. 
Para tanto, era necessário reconhecer os possíveis tensionamentos 
e disputas entre os sujeitos envolvidos; nesse caso, no tocante ao 
saber hegemônico (BERNARDES et al., 2017), para seguir com 
a intencionalidade de construir um espaço ético para uma relação 
amistosa e de confi ança.

Isso se deu concretamente quando as crenças e expressões culturais 
apresentadas pela primeira parteira foram devidamente acolhidas 
pelos participantes da roda, e provocou interesse do grupo, de modo 
que constituiu um marcador para a palavra circular e, ao mesmo 
tempo, criar um ambiente acolhedor das diferenças, favorecendo 
uma troca descontraída e produtiva.

A gestação foi apresentada como processo natural, e o partejar 
como uma composição que perpassa todo o processo gravídico, e o 
pós-parto também, e prescinde de um espaço intercessor, conta com 
dedicação, criatividade, muita conversa e estímulo. O destaque é 
dado, na perspectiva micropolítica (GUATARRI; ROLNIK, 2013), 
aos encontros entre mulheres e nas relações construídas produzindo 
acesso, indo até elas ou as recebendo e buscando como melhor atendê-
las nas suas necessidades. O partejar como um processo cuidador 
também compreende o que fala a parteira Lírio – “cada parto é 
uma caixinha de surpresa”. Nesse contexto, a parteira menciona a 
importância do pré-natal conjuntamente com o esforço de fazer o 
melhor para as vidas ali envolvidas, de estimular a mulher para que 
ela sinta e conheça o seu corpo, e para as relações e redes construídas, 
considerando os desafi os da sua realidade social. O diálogo exposto 
apresenta a ênfase dada aos processos cuidadores com o uso de 
tecnologias, especialmente as relacionais, as leves (MERHY, 2002), 
em que não cabe objeto, entram em cena os sujeitos em relação e o 
cuidado se completa com o outro.

As narrativas sobre o uso de chás, ervas, óleo e massagens, sobre 
a atenção para as posições, alimentos, o interesse em saber com qual 
suporte a mulher conta, assim como aspectos simples do cotidiano, 
apontam para um partejar que lida com as questões envolvidas no 
compromisso para “nascer a mãe e o bebê”.

Reforçam a importância de transmitir confi ança, pois “parto 
também é confi ança”, como nos afi rmou a parteira Orquídea, 
acrescentando que “é importante não deixar a mulher esmorecer”, 
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assim também expressaram as demais parteiras. Os processos 
envolvidos manifestaram um trabalho criativo, em composição com 
a mulher, e com as mútuas afecções envolvidas (DELEUZE, 2002). 
Uma apresentação de danças e cantorias tradicionais, a sua expressão 
cultural, encerrou a roda com a mesma alegria que expressam ao 
falar do partejar.

TENDA DO CONTO DAS PARTEIRAS TRADICIONAIS

A proposta de realização da Tenda do Conto (FÉLIX-SILVA et al., 
2014), aqui intitulada Tenda do Conto das Parteiras Tradicionais, 
foi apresentada e pactuada um mês antes da sua realização. Nessa 
proposta, as parteiras escolheriam algum objeto signifi cativo 
que fi zesse referência a sua atuação prática e ao seu viver para ser 
apresentado no dia do encontro. O local foi escolhido juntamente 
com uma das parteiras da comunidade, prevendo as possibilidades de 
espaço amplo, com facilidade de acesso e integração das participantes. 
Desse modo, escolhemos o pátio da escola municipal, pois melhor 
se adequou à proposta. Contar com uma parteira tradicional como 
articuladora principal fez a diferença para seguirmos com esse novo 
formato de encontro e suas articulações na realização da Tenda e 
evidenciou o seu papel social na comunidade.

A DINÂMICA DO ENCONTRO

As dez parteiras estavam sentadas em uma grande roda juntamente 
com os demais participantes, profi ssionais da Unidade Básica de 
Saúde, do Hospital Municipal, da educação, familiares, gestantes e 
uma representante do Movimento de Mulheres Camponesas da região. 
No centro do pátio da escola, uma grande mesa forrada com colchas 
de retalho confeccionada por uma das parteiras, com objetos trazidos 
por elas ou disponibilizados para a decoração do cenário, que fi cou 
completo com uma grande cortina de voal branco, uma cadeira de 
balanço posicionada em destaque, ao redor tapetes, tudo disposto de 
forma a favorecer um clima de aconchego ao espaço. Foi combinado 
que a cadeira seria destinada à parteira na apresentação do seu conto, 
juntamente com o objeto escolhido para ser associado ao partejar.

Dentre os objetos, temos o lampião, associado a situações de 
difi culdades por falta de luz, que, apesar de constituírem um desafi o, 
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não impediam o partejar; bem como o uso de velas – ambos foram 
bastante utilizados. A redinha para pesar, levada pela parteira 
Orquídea, expressava o cuidado em acomodar o bebê de forma 
“confortável”. O livro de parto indicava que alguns registros haviam 
sido perdidos; outros estavam anotados em cadernos, por vezes 
amarelados, evidenciando as suas experiências, uma associação feita 
a um diário de vida e de nascer, bem como a expressão de um legado 
transmitido de geração a geração, como no caso da parteira Lírio, 
que o recebera da sua mãe.

Todas as parteiras participaram da troca e do compartilhamento 
de experiências. Algumas foram mais expansivas e outras mais 
retraídas, mas todas falavam com propriedade do que faziam no 
partejar, dos aprendizados com os seus familiares, outras parteiras 
e com as necessidades do seu contexto sociocultural. Algumas 
parteiras expressaram, em suas narrativas, que não eram “parteiras 
de profi ssão”, “parteiras de carteirinha”, e com a circulação das 
falas foram apresentando que não tinham participado, à época, 
de capacitações e recebido o kit parteira proveniente do Programa 
Trabalhando com Parteiras Tradicionais (2010), proposição do 
Ministério da Saúde com a execução da Secretaria de Saúde Estadual, 
com a parceria das municipais, mas continuavam narrando as suas 
experiências no partejar e os seus aprendizados. Reforçaram a sua 
prática aliada a um dom e se esforçam para melhor o cumprir, e a 
composição com novos aprendizados, trocas e compartilhamentos 
se mostra bem-vinda. A motivação fi ca expressa quando relatam que 
nunca perderam nenhuma mulher, nenhum bebê.

Atentam-se, no partejar, em incluir chás, caldos, alimentos – 
aqueles que fossem essenciais quando a mulher estivesse ‘fraquinha’ 
–, bem como banhos no rio, ter uma boa conversa e passar segurança 
e estímulo. É importante registrar que, apesar dos tensionamentos 
entre técnicas e saberes científi cos e tradicionais, as parteiras têm 
papel social relevante na comunidade (SILVA et al., 2020), e com 
delineamento e arranjos distintos deixam a sua marca na vida das 
mulheres que partejaram.

O encerramento contou com danças e cantorias tradicionais, 
puxadas pela representante do movimento das mulheres camponesas. 
Na cantoria, acompanhada por quem ali estava, entoava-se o refrão: 
“Pra viver a sociedade do jeito que a gente quer, só participando 
do jeito de ser mulher”. A dança da farinhada formava um grande 
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círculo e envolvia a todos os participantes com interação e alegria. 
O dia foi encerrado com um café da manhã compartilhado e muitas 
conversas sobre a alegria ali envolvida.

DISCUSSÃO

Apresentamos os recolhimentos dos encontros com parteiras 
tradicionais com a discussão da perspectiva micropolítica 
(GUATTARI; ROLNIK, 2013) por meio dos processos que 
engendram para melhor cuidar da mulher e que as acompanham nos 
elementos, quais sejam: a inclusão das suas prioridades e percepções, 
os recursos que possuem e criam, a forma como alinham os arranjos 
e as ações cuidadoras aos modos de viver. O uso de tecnologias 
relacionais (MERHY, 2002) emergiu de forma preponderante nos 
espaços dos encontros, ampliando as possibilidades do partejar nas 
suas formas de pensar-sentir-querer-agir, espaço onde são construídas 
as ações cuidadoras.

Os encontros intercessores (DELEUZE, 2002) emergiam nas 
diversas cenas em que se confi guravam o operar e o aprender em ato 
com a mulher, com atenção para o que a mulher sente, as suas dores 
e as possiblidades de acomodações e construção de redes de apoio e, 
consequentemente, de um espaço relacional poroso com abertura 
para os modos de cuidar e de viver, para as interferências entre os 
sujeitos envolvidos.

As parteiras e as mulheres falavam de encontros que nos remetem 
aos ofertados por Espinosa (DELEUZE, 2002), que dizem respeito 
às afecções que produzem, com composições de mais vida, de alegria. 
Aqui as relações produzidas apontavam a alteridade construída que 
se efetiva no reconhecimento do outro como sujeito, e não objeto, 
no processo de cuidado, pois “importa saber o que a mulher sente”, 
“estar junto”, “sentir junto”, construindo uma relação com base na 
confi ança. Encontros que permitiam vislumbrar a cumplicidade, 
valorar a experiência, os aprendizados em ato e abrir espaço para as 
trocas, compartilhamentos e um agir mais potente.

A composição de arranjos e tecnologias propiciam uma produção 
do cuidado com alegria, uma construção (CHAGAS; ABRAHÃO, 
2017) – no exposto acima, apesar de toda a complexidade do 
contexto sociocultural, emergiu a alegria para a parteira, para a mãe 
e para o bebê e para todos os envolvidos nesse processo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

As experiências apresentadas a partir de dispositivos de encontros 
com parteiras tradicionais que possibilitaram encontros com atores 
diversos que apostam ético-politicamente na produção do cuidado, 
em defesa da vida, levam-nos a perceber a potência da criação de 
narrativas nesses espaços que permitem acompanhar outros fl uxos e 
conexões para além do já dado nos processos instituídos, deslocando-
nos para acompanhar o fazer-pensar-agir do outro, considerando os 
seus modos de viver. Assim, é possível apontar que os processos de 
trabalho forjados com maior grau de liberdade e autonomia geram 
respostas que atendem à busca de potência resolutiva da produção 
do cuidado, pois não estão cristalizados e permitem transitar pelos 
modos de existência.

Os recolhimentos ofertam para a construção de sentidos e 
signifi cados do partejar como potência resolutiva na produção 
micropolítica do cuidado em saúde, com arranjos pautados nas 
tecnologias leves, que permitem fazer dos encontros, dos territórios 
existenciais e das composições, fl uxos e conexões que imprimam 
mais saúde, mais alegria e mais vida para todos os envolvidos.

Com essa experiência e os seus borramentos nos modos de viver 
e de cuidar, fi ca aqui a oferta de que processos de trabalho forjados 
por meio de relações com maior grau de porosidade são geradores 
de encontros intercessores e arranjos micropolíticos cuidadores, com 
ressonâncias na autonomia para andar a vida. Mesmo considerando 
as limitações deste relato de experiência, em que trabalhamos com 
narrativas e suas impressões e não com dados precisos de um relatório, 
fi ca a oferta de que novos encontros e contextos sejam pensados de 
forma a sustentar refl exões sobre a produção de um trabalho criativo 
sob outras perspectivas.
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 REFORMA PSIQUIÁTRICA E A MICROPOLÍTICA 
DO CUIDAR EM SAÚDE NO CONTEXTO 

DA MORTE E MORRER: RELATO DE EXPERIÊNCIA

BRUNA FERNANDA MONTEIRO DE BARROS

 BARBARA POMPEU CHRISTOVAM

INTRODUÇÃO 

O advento da reforma psiquiátrica no Brasil marca, junto à 
luta antimanicomial, uma série de transposições acerca do 

cuidado ao sujeito em sofrimento psíquico. Instituições que tinham 
como prática de gerenciamento do cuidado a hospitalização em 
unidades de características asilares e manicomiais, com práticas 
de normatização e alienação, cerceavam o direito de autonomia e 
liberdade. Contrapondo esta lógica, as ações realizadas passam a 
caminhar na direção do cuidado do sujeito, vislumbrando uma vida 
fora da instituição total.

Muniz et al. (2015), destacam ainda a desinstitucionalização 
como um dos principais pilares da reforma psiquiátrica no Brasil, 
sendo considerada como uma desconstrução de saberes e práticas 
psiquiátricas que fundamenta a reforma psiquiátrica e a política de 
saúde mental brasileira, inspirada na proposta da psiquiatria italiana, 
por Franco Basaglia.

Amarante (1995, p. 91), toma como defi nição que a reforma 
psiquiátrica seja: “... um processo histórico de formulação crítica e 
prática que tem como objetivos e estratégias o questionamento e a 
elaboração de propostas de transformação do modelo clássico e do

paradigma da psiquiatria”.
Assim, o movimento de reforma psiquiátrica brasileira busca 

a desconstrução da realidade manicomial para além da queda dos 
muros manicomiais, transformando toda a cultura que sustenta 
a violência, discriminação e aprisionamento da loucura. Neste 
contexto, os profi ssionais encontram-se em um desafi o no qual 
precisam construir outro tipo de cuidado a partir dos projetos 
terapêuticos individuais, considerando aspectos além da doença.
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MÉTODO

Os dados que subsidiam nossa discussão advêm de um relato de 
experiência, no qual se buscou contribuição para a construção de 
conhecimento acerca da produção de cuidado em saúde mental no 
contexto da morte e o morrer, envoltos no conceito da micropolítica.

A descrição da cena a seguir compõe esta experiência. Não 
temos como objetivo teorizar a forma de cuidado como verdade 
absoluta, mas, lançar luz sobre as infi nitas particularidades de casos 
produzidos no cotidiano, como construção da prática que revalida 
e reafi rma o quanto a liberdade é terapêutica. Um dos motivos que 
mais nos fi zeram refl etir sobre a temática se deu da experiência no 
acompanhamento de um caso, em um hospital psiquiátrico de longa 
permanência no Rio de Janeiro.

DISCUSSÃO

Fabrício, aqui nos utilizaremos de um nome fi ctício, chegara 
transinstitucionalizado de uma clínica psiquiátrica, sua internação 
de longa permanência já se iniciara há 20 anos. Em seu histórico 
consta que Fabrício, aos primeiros sintomas de sua crise, falava 
sozinho e também fi cava agressivo sem motivo aparente. Após tais 
episódios sua família o internou, numa dessas clínicas conveniadas 
como “cuidado”.

Diagnosticado com esquizofrenia, assim como quase todos os 
outros 55 pacientes, em sua prescrição medicamentosa advinda 
da outra unidade, claramente havia medicações que destoavam da 
real necessidade, como apontou a avaliação médica no momento 
da sua atual internação. Mas, algo chamava muito mais atenção 
do que aquele olhar distante e corpo emagrecido. Ao exame físico 
constatou-se uma massa palpável em sua cavidade oral, que segundo 
Fabrício, era indolor. Na busca por algum histórico médico que 
relatasse sobre o acompanhamento ou avaliação médica desta massa, 
nada foi encontrado. A escuta era bem difícil, Fabrício falava muito 
baixo, logo nos primeiros dias, não foi possível a coleta de maiores 
informações. Era necessária a investigação a partir dos achados 
durante a anamnese, a avaliação em clínica especializada se fazia de 
suma importância, logo foi feito o encaminhamento para o Sistema 
Nacional de Regulação (SISREG).
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Com o passar dos dias, observou-se que a massa aumentava 
de tamanho, e sem apresentar queixas, Fabrício, dia após dia, se 
alimentava menos e permanecia a maior parte do tempo deitado, não 
interagia com quase ninguém, respondendo somente ao que lhe era 
solicitado. Algum tempo depois, diagnóstico fechado de neoplasia 
de cavidade oral com metástase para região faríngea; inoperável, 
segundo parecer médico.

Toda a discussão clínica era baseada no tratamento e cuidados 
paliativos para oferecer a Fabrício, um pouco mais de tempo 
e conforto. De imediato a equipe se lançava mais vezes as suas 
necessidades e centralizava o cuidado, a partir de saberes e técnicas, 
que comumente era realizado em casos como este.

Para Merhy et al (2010) repete-se a lógica de que um conjunto de 
sinais e sintomas é igual a um diagnóstico que revela determinado 
tratamento e, por sua vez determina o prognóstico, no qual o registro 
é a doença e não o sujeito.

Em nome de uma suposta defesa da vida, retiram-se os 
sujeitos da cena de seu tratamento, e/ou inundam-se os 
encontros com os sujeitos que procuram por algum tipo 
de cuidado com protocolos prescritivos do bem viver. 
Sustentam suas ações em ideais comportamentalistas, com 
base em dados científi cos, generalizáveis que independem 
dos aspectos psicossociais e culturais, e que não passam de 
meras abstrações numéricas ao retirar das pessoas o direito de 
agenciar e protagonizar o cuidado com si mesmo e as escolhas 
de sua  vida (MERHY; FEUERWEKER; GOMES, 2010).

Sem muita elaboração, adotamos uma discussão baseados em 
saberes, anulando as particularidades do sujeito, pautados em um 
cuidado tecnicista, pouco holístico. Afi nal, o que Fabrício sentia 
sobre o diagnóstico? Quais eram suas perspectivas? Quais eram 
seus desejos? Como ele gostaria de ser cuidado? Quem era Fabrício? 
A morte ali, à espreita, não era o ator principal na construção da 
fi nitude que se desenha rotineiramente, o que Fabrício poderia dizer 
sobre a morte? 

Foi necessária uma pausa e olhar não somente para o corpo 
enfraquecido de Fabrício, que já passara por tantas intervenções 
quimioterápicas, mas para sua percepção acerca das possibilidades de 
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vida nas mais diferentes dimensões de cuidado. Enquanto parte da 
equipe divergia sobre a não medicalização da dor sem queixa, mas, 
que era de praxe; a outra parte se colocava a aprofundar a discussão 
do cuidado a partir do que era possível, não para o serviço com seus 
limites, mas, para os limites de Fabrício. A equipe, tomada já pelo 
afeto e vínculo criado junto a ele, se depara com o processo de morte 
e morrer contrapondo a lógica da vida. Fabrício queria morrer, e tão 
somente assim, encontrar a vida, como pode explanar ao decidir não 
fazer mais quimioterapia.

Ocasionalmente, o reposicionamento do espaço de trabalho (e 
dos trabalhadores) no que diz respeito aos apontamentos de cuidados 
feitos pelo sujeito, qualifi ca por si só a

produção assistencial do cuidado na perspectiva de novos saberes, 
saber empírico e atento, descontruindo as ações engessadas que 
nos impõe estritamente ao modelo biomédico (PEREIRA; LIMA, 
2008).

O percurso do trabalho em saúde mental é proporcionado por 
lutas diárias de direitos, tais como poder estar em sociedade, o direito 
ao voto, o direito a liberdade, o direito de pensar e existir, o direito à 
vida. Uma vida fora dos muros do manicômio.

Pautados por essa refl exão, nos deparamos com um cuidado que 
não nos era mais possível dentro do manicômio. Fabrício escolhera ir 
para uma unidade especializada. Para a equipe cabia manter o cuidado 
através do afeto. A família do Fabrício que em outrora se mostrava 
distante, diante do seu quadro clínico, percebeu Fabrício e dentro do 
que era possível se mantinha no papel de cuidadora, na distância que 
lhe era permitida. A equipe se mantinha como agente de cuidado, 
acolhendo não somente Fabrício, mas também sua família, afi nal toda 
a produção de cuidado desde a sua chegada fomentava um trabalho 
vivo em ato, como bem discorreram Chagas e Abrahão (2017).

Para Malta e Merhy (2003), a maneira como se produzia o 
processo de trabalho, nas lutas e nos reposicionamentos, se constituía 
a micropolítica, como uma possibilidade de estratégia de mudança, 
pautando-se não pelo modelo médico-hegemônico, mas pela 
ética do compromisso com a vida, com uma postura acolhedora, 
estabelecendo vínculos, buscando a resolutividade e a criação de 
autonomia dos usuários.
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Já em outro espaço de cuidado, Fabrício decidiu que não mais 
se alimentaria, e não queria mais a hidratação venosa. Para ele não 
faria mais sentindo prolongar sua vida, ele queria descansar, como 
ele disse “viver no paraíso”. Nos questionamos se acatar seu desejo 
era um ato de cuidado, já que tal ação resultaria em sua morte. 
Kübler-Ross (1996) nos diz que estar neste cuidado é processo de 
“nos conscientizar na singularidade de cada indivíduo neste oceano 
imenso de humanidade”. O processo de morte e morrer estava ali 
para trazer luz sobre a discussão do cuidado na fi nitude da vida. 
Fabrício logo após morrera, aos 42 anos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O episódio relatado traz à tona as inquietudes do processo de 
trabalho e produção de cuidado que contrapõe a lógica conceitual 
de vida e do quanto as ações de micropolíticas norteiam para novas 
possibilidades a respeito de organização de serviços e lutas, não de 
forma generalizada, sem formular hipóteses engessadas.

Gostaríamos de enfatizar, a partir dessa experiência, que as 
transformações dos cuidados se dão diariamente, a partir de saberes 
não somente tecnicistas, mas empíricos, produzidos por diversos 
atores estabelecendo um cuidado voltado para o sujeito, a partir das 
questões norteadoras. E que, o cuidado holístico nas mais diversas 
dimensões, apontado pelo sujeito, também o destaca como agente 
transformador desse cuidado.
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 REPENSANDO O CUIDADO EM SAÚDE

ROSANA MOREIRA DE SANT’ANNA

ALESSANDRA CONCEIÇÃO LEITE FUNCHAL CAMACHO

INTRODUÇÃO

Ao me deparar este semestre com a disciplina de micropolítica no 
cuidar, ofertada no curso de doutorado da Escola de enfermagem 

Aurora de Afonso Costa, tive a oportunidade de adentrar por 
caminhos novos no que tange ao cuidar em saúde.  Até o momento 
conceitos como “trabalho vivo”, “trabalho em saúde e seu produto” 
e “micropolítica do cuidar”, entre outros, não confi guravam o 
arcabouço da minha vida profi ssional. A produção do cuidado em 
saúde dentro das diversas instância hospitalares e ambulatoriais 
está centrada no cuidado vivo (CHAGAS; ABRAHÃO, 2017) e de 
forma ainda pequena vislumbra-se alguns profi ssionais que fazem a 
diferença proporcionando alguma mudança nesse cenário. 

O cuidado necessário à vida faz-nos repensar que mesmo com 
graves doenças, sem possibilidade de cura, os que são acometidos 
por elas estão vivos. E se estão vivos tem o direito de receber um 
cuidado digno. De uma forma geral somos preparados para cuidar 
da doença e nisto se encontra um paradoxo: se a doença nos tira a 
possibilidade de cura os nossos olhares são desconectados dos que 
estão em processo de fi nal de vida.

Todos são movidos o tempo todo por suas escolhas, sejam elas 
de cunho afetivo, ideológico ou profi ssional. Desta forma toda e 
qualquer intervenção, vai enfrentar alguns desafi os dentro do campo 
pedagógico e profi ssional. Aquilo a que se proponha realizar dentro 
de qualquer instituição, no caso deste estudo, unidade de saúde, vai 
estabelecer de forma consciente ou não as implicações pessoais de 
cada indivíduo na assistência por ele realizada e em cada cliente que 
recebe essa assistência, pois forma-se um coletivo, onde se agrega 
possibilidades de mudanças (L’ABATTE, 2012). 

As intervenções precisam subsidiar a perspectiva crítica, de forma 
a fortalecer tanto a autonomia como a valorização de movimentos 
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instituintes, nessa lógica atribuir sentido às experiências vividas. 
(MENDES, PEZZATO E SACARDO, 2016).

Assim proponho a refl exão sobre o cuidado ofertado dentro das 
unidades de saúde, àqueles que adentram a porta da frente com suas 
questões de saúde ainda não resolvidas.

 Na atualidade, com o advento do aumento de número de 
doenças crônicas não transmissíveis, no mundo e no Brasil, cerca 
de 41 milhões de pessoas a cada ano morrem em consequência 
delas, abrangendo 72% de todas as mortes no mundo temos o 
crescente número de clientes portadores de doenças crônicas, entre 
elas, doenças cardiovasculares, diabetes, doenças respiratórias não 
infecciosas e neoplasias (WHO, 2016).

Existe um esforço para que políticas públicas sejam implementadas, 
visando o controle das DCNT, tais como o Plano de Enfrentamento 
de DCNT e o Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento 
das DCNT 2011-2022, publicado pelo Ministério da Saúde, 
e apresentado nas instâncias do SUS. Essas estratégias têm como 
objetivo o compromisso de todos os níveis de gestão, a promoção do 
desenvolvimento e a implementação de políticas públicas efetivas, 
integradas, sustentáveis e baseadas em evidências, com o foco na 
prevenção e o controle das DCNT e seus fatores de risco, além do 
fortalecimento dos serviços de saúde voltados às doenças crônicas 
(MALTA 2011 & BRASIL 2011).

Entre as metas deste plano destaca-se a redução da taxa de 
mortalidade prematura (<70 anos) por DCNT em 2% ao ano, como 
preconizado pela OMS e pela Organização Pan-Americana da Saúde 
(Opas) (PNUD, 2015). 

Como objetivo trago a seguinte proposta:  refl etir sobre a relação 
holística do cuidado em saúde que deve ser ofertado nos serviços de 
saúde, com a seguinte interrogação: “O trabalho humano prestado 
no dia a dia dentro das instâncias de saúde tem em foco as reais 
necessidades dos clientes”?  

MÉTODO

Trata-se de um artigo de refl exão. A prática refl exiva tem sido 
objeto na vida dos autores de diversas áreas como protagonista de 



54  •  Um exercício micropolítico na saúde

oportunidades de educação e mudanças nas diversas fases da vida 
do indivíduo. A refl exão sugere um pensamento sério que leva 
a caminhos onde se aproximam os fatos, opiniões, situações de 
reconhecimento de problemas e possibilidades de soluções. Refl etir 
envolve o processo mental, onde os pensamentos críticos, refl exivos 
e analíticos se fazem presentes de acordo com as crenças, princípios 
e interpretações de cada um (AZANHA, 2004).

O cenário para proposta desta refl exão foi um hospital 
universitário localizado no   Rio de Janeiro que passou por mudança 
no perfi l de atendimento a clientela assistida. Tinha-se um hospital 
universitário geral, com questões de saúde relacionadas ao setor 
terciário e quaternário na assistência hospitalar.  Hoje abarca também 
na assistência o cuidado junto a clientes com doenças neoplásicas e 
em cuidados paliativos. 

Da emergência a maternidade, do térreo ao oitavo andar atende-
se clientes com diagnósticos de câncer, muitos já com diagnóstico 
de paliação, devido ao estadiamento da tumoração e da presença 
de metástases, e apesar destas características a assistência a eles 
dispensados precisa ocorrer de forma humanizada, compromissada 
e de forma real.

Os artigos disponibilizados nas aulas da disciplina Processo de 
Trabalho, Promoção e Micropolítica no Cuidar em Saúde serviram 
de embasamento teórico para essa refl exão.

RESULTADO/DISCUSSÃO

Quando a medicina não pode oferecer um tratamento que 
favoreça ou propicie a cura das pessoas portadoras de doenças 
neoplásicas ou que estejam fora de possibilidades terapêuticas devido 
a doenças neurológicas avançadas, uma das atitudes que se percebe é 
a desconexão do olhar do profi ssional que atende esse paciente. E se 
percebe isso com as frases do tipo: ‘E assim mesmo, não se tem mais 
o que se fazer, “Ele não está mais aí”, “Não se tem hoje cura para esta 
doença” ou “ele está perdendo a luta contra a doença” (ARANTES, 
2019). Coloca-se justifi cativas para a possibilidade da ausência do 
cuidado nestas situações.

Não se tem ainda na formação acadêmica o preparo para o 
enfrentamento com a morte, parece que se esquece que a morte 
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é o caminho que perpassa pela vida. Os textos trazem de forma 
bem direta a conexão que há entre o trabalho vivo e a vida, mas 
também que precisa ser realizado com presteza, com valor quando 
for direcionado para aqueles que estão em processo de morte, fi m de 
vida (CHAGAS e ABRAHÃO, 2017). 

Existem clientes que vivem morrendo e que não é a terminalidade 
das doenças sem cura que vai impedi-lo de continuar vivendo com 
qualidade esse espaço de tempo que lhe resta. Neste caso que cuidado 
se está prestando a ele? Mesmo quando não se há mais nada a fazer 
pode-se ainda fazer alguma coisa (ARANTES, 2019). Segundo 
Arantes (2019) existem pessoas que morrem lutando, pessoas que 
morrem desistindo e pessoas que morrem vivendo e a estes ela defi ne 
que a prática dos cuidados paliativos pode de forma muito especial 
promover uma assistência sem par.

A produção do cuidado em saúde está centrada no trabalho vivo. 
Nesse cuidado apoia-se o uso de tecnologias duras, leves, leves-
duras. Cada vez mais utiliza-se de um arsenal tecnológico para a 
administração desse cuidado, equipamentos de última geração 
são utilizados nos exames diagnósticos e tratamentos diversos. 
Os saberes técnicos estruturados são incorporados nessa oferta de 
cuidados à sociedade e vão infl uenciar nas relações entre equipe de 
saúde e clientes. As tecnologias têm um papel importante dentro 
dessa assistência. (MERHY; FRANCO, 2006).

Na perspectiva do cuidado de fi m de vida essas tecnologias devem 
se também utilizadas para propiciar um cuidado satisfatório. Ao se 
deparar com a importância dos cuidados paliativos ofertados de uma 
maneira geral aos clientes precisa-se também se tomar consciência 
com a questão da morte.

A equipe multidisciplinar ao utilizar a denominação “cuidados 
paliativos” designa a falta de possibilidades terapêuticas de cura 
para esses clientes. Em 1990  foi defi nido e 2002 foi  redefi nido 
pela Organização  Mundial  de  Saúde  que  os cuidados  paliativos 
abordam a qualidade de vida dos clientes e familiares que enfrentam 
os problemas que se associam a doenças, bem como  a prevenção 
e alívio do sofrimento, a avaliação correta, tratamento da dor 
e  problemas de ordem física, psicossocial e espiritual também no  
momento da morte (ALMEIDA et al, 2021), desta forma    assume-
se uma responsabilidade com relação ao cliente assistido, onde se 
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reafi rma a proposta de cuidar da vida, entendendo que a morte faz 
parte do processo natural de todos que se encontram vivos.

Arantes (2019) coloca que nesta fase da vida abre-se espaço para 
uma segunda desconexão, o que antes era valorizado e que tinha uma 
grande escala se é colocado de lado. E nessa desconexão afi rma ainda 
que são necessárias parcerias para este enfrentamento, onde muitas 
das vezes é dividido com aqueles que estão prestando o cuidado. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Enfi m não estamos preparados, ainda desenvolvemos uma 
assistência frágil àqueles que batem à nossa porta. Temos nas mãos 
uma grande responsabilidade: perceber que vida e morte é o trânsito 
do nosso trabalho vivo e que ele vai para além da doença, para além 
de posses.

O olhar precisa ser ampliado com a perspectivas de oferta de um 
cuidado pautado nas reais necessidades do outro, é importante que 
o olhar não se perca. Torna-se promotores do cuidado minimamente 
confortável que promova alívio desse sofrimento social, físico, 
familiar, emocional e espiritual. Perceber que o cuidar não pode 
simplesmente acabar no diagnóstico de uma terminalidade de vida. 

Esses clientes precisam de profi ssionais que ainda não foram 
preparados pelas nossas universidades, mas as estratégias e 
propostas para esta temática precisam ser buscadas e oferecidas. 
Precisa ser ofertado o cuidado integral também na terminalidade 
pois os processos biopsicossociais entrelaçados com os espirituais 
permanecem acontecendo. 
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 DESAFIOS NA CRIAÇÃO DO FLUXO DE INTERNAÇÃO 
E TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PEDIÁTRICOS 
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APRESENTAÇÃO DA EXPERIÊNCIA

A intenção deste fragmento é conversar sobre as experiências 
vividas pela equipe multiprofi ssional durante as hospitalizações, 

transferências de pacientes pediátricos com suspeitas ou confi rmados 
com COVID-19 em um hospital público de referência no município 
de Macapá - AP, relacionando-se, nesse assunto, os conceitos da 
análise institucional. 

O primeiro movimento que se faz é resgatar e perceber a 
representação epidemiológica do Brasil e do município de Macapá 
em relação a COVID-19 no ano de 2020. 

O município de Macapá computou 3.336 casos confi rmados de 
COVID-19 em maio de 2020; já em relação aos casos suspeitos, 
foram 3.500. Houve aumento nas internações de crianças na 
UTI pela doença e alta de 12,5% na média semanal de mortes 
(PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ, 2020).

Segundo dados do Departamento de Informática do Sistema 
Único de Saúde (DataSUS), desde o primeiro caso confi rmado e 
registrado de COVID-19 no ano passado até 8 de março de 2021, 
779 crianças com até doze anos morreram da doença no Brasil 
(CABLE NEWS NETWORK BRASIL, 2021). 

O estado do Amapá relatou em 2020, 57.343 casos confi rmados 
de COVID-19, caracterizando, assim, uma representação alarmante, 
demandando estruturas hospitalares adequadas e sufi cientes, 
fl uxos e/ou encaminhamentos bem estabelecidos, além do reforço 
das medidas de prevenção da disseminação para toda população 
(BRASIL, 2020). 
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A elevada infectividade do SARS-CoV-2 faz com que o crescimento 
do número de casos seja exponencial. Nessa conjunção, são indicadas 
intervenções não farmacológicas visando inibir a transmissão, como 
a lavagem das mãos, etiqueta respiratória e o distanciamento social 
(GARCIA; DUARTE, 2020). Além disso, Brasil (2020) recomenda:

Os serviços de saúde, o estabelecimento de fl uxo 
diferenciado, com áreas exclusivas para o atendimento de 
pacientes com sintomas respiratórios e a implementação 
de cortes de pacientes acometidos pela COVID-19, na 
ausência/impossibilidade/escassez de áreas de isolamento.  
Além disso, indica-se que seja disponibilizada ala completa 
para atendimento aos pacientes com COVID-19 evitando 
ocorrência de infecção cruzada e possibilitando racionalizar 
recursos e profi ssionais. 

Portanto, o enfrentamento da pandemia no país pressupõe 
mudanças substanciais na forma como os cuidados de saúde são 
prestados e a reorganização de toda a rede assistencial. Para otimizar 
o uso dos recursos disponíveis, as estruturas de teleatendimento 
precisam estar conectadas com o atendimento pré-hospitalar 
(SAMU-COVID) e a regulação de leitos pelo SUS. São necessários 
protocolos de triagem e classifi cação dos casos em leves, moderados 
e graves, com ou sem risco de complicações (CENTERS FOR 
DISEASE CONTROL AND PREVENTION, 2020). 

Com a precariedade das condições de trabalho, o adoecimento 
profi ssional é uma realidade em diversas áreas, cabendo à gestão 
do trabalho proporcionar meios dignos e seguros a todos os 
trabalhadores para a garantia da saúde particularmente no contexto 
pandêmico, em que o risco de contaminação pelo novo coronavírus 
é um dos desafi os para os profi ssionais de saúde e da gestão do 
trabalho (VEDOVATO et al, 2021). 

A transmissão de doenças respiratórias pode frequentemente ser 
reduzida através do controle de exposição por meio de gerenciamento, 
controles administrativos e uso de EPI. Dessa forma, cuidados com 
o fl uxo de   doentes suspeitos ou confi rmados e o uso racional de 
EPI confi guram pontos importantes da cadeia de disseminação da 
doença dentro e fora dos serviços de saúde (DOUGLAS et al, 2020). 

Assim, acontecerá a narração dos desafi os, as convergências e 
divergências entre a equipe multiprofi ssional ocorridos dentro do 
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ambiente de trabalho (hospitalar), relacionado – os ao fl uxo de 
internação e transferência de pacientes pediátricos com suspeita e 
confi rmados com COVID-19. 

Ainda, reforça-se que a COVID-19 provocou mudanças na 
dinâmica de internação, além da rápida criação de protocolos e 
adaptação estrutural e de pessoal a essa nova doença infectocontagiosa. 

Cabe, então, descrever essa vivencia a partir da aproximação de 
conceitos da análise institucional. 

A análise institucional seria uma nova maneira de ver, entender 
e atuar na dinâmica dos grupos para a entrada de questionamentos, 
“quebra” de ideias e demandas cristalizadas. Assim, a análise 
institucional pode ser utilizada não só por psicólogos, mas por 
qualquer um que possa gerar ou promover - dentro de um grupo 
- um espaço para discussão, para o “exercício” da transversalidade e 
refl exão da sociedade (SANTOS; SOUZA e SANTOS, 2011). 

TECENDO A EXPERIÊNCIA

O Hospital público de referência aos cuidados pediátricos 
é localizado na zona central de Macapá - AP, sendo o único 
estabelecimento público de saúde voltado para essa clientela. O 
hospital tem capacidade instalada de 100 leitos, contendo: taxa 
cirúrgica, unidade de terapia intensiva, centro cirúrgico e unidade 
de cuidados de longa permanência (UCLP) (GOVERNO DO 
ESTADO DO AMAPÁ, 2021). 

Indubitavelmente, os pacientes pediátricos suspeitos e/ou 
confi rmados com COVID-19, são admitidos no Pronto Atendimento 
Infantil (PAI) e as transferências ocorrem após avaliação de cada 
paciente. 

Portanto, com o objetivo de evitar a propagação do vírus da 
COVID-19 se propiciar a segurança dos pacientes pediátricos e 
profi ssionais de saúde, criou-se o fl uxo de internação e transferências. 

Tal construção foi coletiva e envolveu a equipe multiprofi ssional, 
especialmente a comissão de controle de infecção hospitalar, direção, 
núcleo de educação permanente e serviço médico de infectologia 
pediátrica. 
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Portanto, igualmente há necessidade de os serviços de saúde 
disporem de mecanismos e rotinas que alertem prontamente 
suas equipes sobre os casos suspeitos ou confi rmados de 
infecções pelo novo coronavírus para que se minimizem 
contato de risco para a doença, provocando consequências 
indesejadas. Tais ações devem ser promovidas em atividade 
conjunta entre o núcleo de controle de infecções relacionadas 
à assistência à saúde, os responsáveis pela área de saúde 
e segurança no trabalho, os gestores do serviço de saúde e 
equipes de profi ssionais que atuam no contato direto aos 
pacientes (GALLASCH et al, 2020, p.04).  

Foram estipulados alguns critérios, os quais foram baseados na 
norma técnica da nº 04/ 2020 da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA), destacando –se: o teste padrão-ouro é o RT-
PCR, adequado para pacientes com até 10 dias de sintomas; já o 
teste rápido era mais adequado até 3 dias de sintomas associados à 
história clínica do paciente. Pacientes que não tinham história de 
transmissão do vírus (contatos) e não possuíam sintomas poderiam 
seguir o fl uxo normal de transferência para a internação. 

Vale ressaltar que os primeiros exames diagnósticos são solicitados 
durante a permanência do paciente no PAI, e, conforme os resultados, 
eles seguiam o fl uxo desenhado:  

1. Os pacientes confi rmados com IgM (+) deveriam ser 
transferidos para outro hospital, o de referência para 
COVID-19 no Amapá – o Hospital universitário (HU). 

2. Os pacientes que apresentavam resultados IgM (-) e IgG (-) 
eram transferidos internamente do PAI para a internação. 

3. Os pacientes com IgM (+) e IgG (+) eram transferidos 
internamente para enfermaria ou isolamento respiratório 
mediante avaliação do tempo de história da doença.  

O hospital de referência ao atendimento à saúde da criança e do 
adolescente no município de Macapá possui o Núcleo de Internação 
e Regulação (NIR), o qual é gerenciado pela enfermagem, mas 
possui em seu quadro funcional médicos e técnicos de enfermagem. 

Em síntese, Núcleos Internos de Regulação (NIR) nos hospitais 
são estruturas gerenciais da capacidade instalada, com o objetivo de 
organizar o acesso a consultas, serviços diagnósticos e terapêuticos e, 
principalmente, aos leitos de internação (SOARES, 2017). 
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Para o NIR fundamental o conhecimento do perfi l epidemiológico 
e ajuste de seus processos de trabalho de modo a garantir o fl uxo no 
sistema de saúde (LAURINDO et al, 2019). 

Porém, o hospital referido neste texto possui difi culdades 
estruturais e de insumos, além da falta na totalidade da compreensão 
por parte da equipe multiprofi ssional dos critérios estabelecidos no 
novo fl uxo de internação associado ao COVID-19. 

Diante desse cenário de reestruturação e a constante pressão para 
combater o vírus, os profi ssionais de saúde estão lidando diretamente 
com a insegurança, medo, angústia, ansiedade e o risco de infecção 
- o que acabou ocasionando turbulência emocional, desgaste físico 
e psicológico (NUNES, 2020; PORTUGAL et al, 2020; TOSO et 
al, 2020).

Ressalta-se que foi visível a difi culdade de alguns profi ssionais 
atrelados ao NIR em cumprir os critérios estabelecidos no fl uxo 
perante a superlotação no pronto atendimento infantil. Assim, 
circunstâncias confl ituosas entre os trabalhadores ocorreram, tais 
que ameaçavam a autonomia profi ssional.

Desse modo, identifi caram – se algumas contraposições, como:  
apenas a avaliação médica era decisiva para transferências; e a equipe 
médica/enfermagem do Pronto Atendimento Infantil (PAI) também 
não relacionava o tempo de doença com teste apropriado.

O trabalho de enfermagem aos pacientes com COVID-19, 
bem como outros profi ssionais de saúde, possui características 
próprias, como: toda atividade de trabalho e todo trabalhador têm 
que ser considerados e preparados não apenas para a sua proteção, 
mas também para entender que sua atividade pode ter um papel 
importante no combate à epidemia (FIHO et al, 2020, p.01). 

Entendemos que o trabalhador no SUS precisa ser fl exível e 
aberto, possuir habilidade e dinamicidade, contemplando a 
transversalidade e integralidade das ações de saúde/cuidado. 
Porém, nem todo trabalhador é fl exível e está aberto para 
trabalhar diante destas perspectivas, além de se deparar 
cotidianamente com condições de trabalho inadequadas. Isso 
propicia o aparecimento de situações confl ituosas, desgaste 
físico e mental, desmotivação, frustração dos profi ssionais no 
dia-a-dia (CAMPAGNOLI et al, 2017).
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A análise institucional (AI) permite acesso às contradições e às 
possibilidades de transformações de práticas (SOUSA-JÚNIOR, 
2019). Logo, nota-se às relações de poder e saber dentro da equipe 
de multiprofi ssional (CAMPAGNOLI; PEZZATO, 2017).

Portanto, fi cam claros os conceitos de análise institucional conexos 
com essas relações de poder e saber. Assim, as instituições não são 
prédios, empresas ou estabelecimentos de trabalho; elas são formas 
e forças que se expressam em movimentos instituídos, instituintes e 
em processos de institucionalização, conformando um movimento 
dialético contínuo (L’ABBATE; MOURÃO; PEZZATO, 2017). 

O instituinte, por sua vez, se defi ne como aquilo que vai contra 
o que é instituído. Segundo Lourau, a análise institucional possui 
força e qualidade de instituinte, entrando em contradição com o 
já instituído produto de uma imobilidade a ser quebrada com tal 
intervenção (DUTRA, 2017). 

Dessa forma, confi gura-se a autonomia dos enfermeiros da 
internação em contribuir nas avaliações e transferências como o 
instituinte, e o modelo médico hegemônico como o poder instituído. 
Nesse campo de força, situa- se a qualidade dos cuidados ao paciente 
pediátrico com COVID-19, pois, quando as opiniões do coletivo 
não são respeitadas na sua totalidade, o paciente hospitalizado 
poderá vivenciar um ambiente de internação desagradável. 

As tensões profi ssionais estão incorporadas no processo 
de trabalho em saúde. Tensões entre o modelo biomédico 
hegemônico, às vezes, atribui-se socialmente à medicina um 
status de detentora de um saber especial, que a possibilitaria 
atuar como gerenciadora de todas as outras profi ssões de 
saúde. Principalmente quando se atribui a todo sofrimento o 
status de doença e aos médicos o poder/saber de diagnosticá-
las...isto também gera importantes tensões no cotidiano dos 
profi ssionais de saúde (EPS EM MOVIMENTO, 2016).

Os confl itos que envolvem médicos acabam por limitar a 
autonomia do enfermeiro gerente pela forma como os estes são 
considerados pelos demais profi ssionais de saúde e por possuírem 
uma ideia de superioridade frente ao enfermeiro gestor, cuja 
autonomia se mostra limitada nessa situação (VENDEMIATTI, et 
al., 2010; SILVA et al., 2012).
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O trabalho em saúde nas suas atividades diárias, o trabalhador 
pode exercer protagonismo/liberdade ou protagonismo/
reprodução, traduzidos como trabalho vivo ou trabalho 
morto, respectivamente, neste processo. Aproximando-nos 
desta intensa ação, podemos perceber que o “[...] momento 
do trabalho em si expressa de modo exclusivo o trabalho vivo 
em ato. Esse momento é marcado pela total possibilidade de 
o trabalhador agir no ato produtivo com grau de liberdade 
máxima (MERHY, 1998 apud CHAGAS e ABRAHÃO, 
2016, p. 02). 

Como conceito de trabalho, Merhy e Franco (2006) mencionam: 
“é toda atividade humana é um ato produtivo, modifi ca alguma coisa 
e produz algo novo”. 

Quando o “trabalho vivo” é capturado, de tal forma que o 
homem não consegue exercer nenhuma ação de forma autônoma, 
ele se torna “trabalho morto” (MALTA e MERHY, 2003). 

 Mas os confl itos podem ser mediados por meio de abertura de 
espaços e mudança de comportamento, além da perpetuação do 
diálogo. Destacam-se estratégias de gerenciamento de confl ito:

As estratégias buscam esclarecer os fatos que ocorreram, 
resolução dos problemas, harmonia e colaboração entre os 
membros da equipe de enfermagem, são descritas na literatura 
como meios para conduzir os confl itos no ambiente de 
trabalho, e podem ocorrer por meio de: Confrontação – onde 
os problemas são resolvidos por meio de uma abordagem 
direta entre as partes envolvidas, sendo este o método clássico 
utilizado por gestores; Abrandamento – quando os interesses 
comuns são enfatizados, procurando diminuir as diferenças 
entre os envolvidos; Negociação – ambas as partes abrem mão 
de algo; Evitar o confl ito - evitando polêmicas e manipulando 
as condições organizacionais e emocionais; Retirada – quando 
o gerente demora para responder a questão e deixa que se 
resolva por si, evitando o confl ito ao invés de enfrentá-lo; 
e Peso da autoridade - quando uma autoridade competente 
toma a derradeira decisão (SANTOS, BERNARDES, 2010; 
SILVA , et al, 2012). 

Portanto, a análise institucional da trama dialética entre instituinte, 
instituído e de institucionalização faz com que ela seja realidade 



66  •  Um exercício micropolítico na saúde

inacabada, projeto em construção. O instituinte não deve ser pensado 
como força que resulta em instituído, mas como relação de forças 
permanentes, que comporta tanto o poder como as singularidades de 
resistência e produção de novos sentidos (PEREIRA, 2006). 

Para compreender esses novos saberes, a equipe multiprofi ssional 
percorreu um caminho que envolveu o receio do novo – fl uxo de 
transferência – e, após, houve ampla divulgação dos seus critérios, dos 
encaminhamentos e dos tipos de acomodação adequada para cada 
paciente (isolamento ou leito de coorte). Isso aconteceu por meio 
da educação permanente, e permitiu e perceber que as difi culdades e 
confl itos do início da implementação foram diminuindo.

O processo de trabalho em sua micropolítica encontra-se num 
cenário de disputa entre forças instituídas - fi xadas pelo trabalho 
morto - e outras que operam no trabalho vivo em ato - que se 
encontram nos processos imaginários e desejantes. Essa criatividade 
permanente do trabalhador em ação deve ser explorada na dimensão 
pública e coletiva, para que sejam reinventados novos processos de 
trabalho (MALTA e MERHY, 2003, p. 64). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por fi m, como a COVID-19 foi descoberta recentemente e ainda 
demanda estudos para esclarecer seus impactos, as recomendações 
e protocolos podem ser modifi cados ao longo do tempo e devem 
ser motivo de atualização técnica frequente pelos pesquisadores, 
gestores e profi ssionais de saúde. 

Sem dúvida, o profi ssional deve ser conhecedor do seu papel e dos 
conceitos que permeiam o processo de trabalho, além de ser sensível 
ao cuidado ao próximo e estimulado a estabelecer o diálogo, criando, 
assim, novos processos de trabalho. Com isso, será um agente de 
transformação no seu meio, seja para diminuir a transmissibilidade 
de doenças e/ou para outros fi ns. 

Porém, no cenário saúde, o status da hegemonia médica ainda 
tem impacto social signifi cativo pela compreensão errônea da sua 
superioridade sobre muitos. Desse modo, os conceitos da análise 
institucional se fazem presentes, sendo importantes para construção 
de refl exões e novos fazeres. 
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A implantação de medidas preventivas no ambiente de trabalho 
e a educação permanente são boas estratégias para minimizar 
o desenvolvimento e as consequências do COVID 19 e para o 
gerenciamento de confl itos entre os profi ssionais de saúde. 
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INTRODUÇÃO

O trabalho é um processo pelo qual o ser humano se apropria e 
se relaciona com a natureza, com a fi nalidade de produzir os 

bens materiais que considera necessários à vida. As relações homem/
natureza são determinadas pelas formas de cooperação que os 
homens estabelecem entre si e podem ser defi nidas pelas condições 
de igualdades dentro de grupos, ou relações entre classes estabelecidas 
dentro de um grupo social mais abrangente (MEHRY; FRANCO, 
2006; MALTA; MEHRY, 2003).

Na saúde, o processo de trabalho tem diversas características: 
dinâmico, diversifi cado, dependente da ação humana, voltado 
à produção de procedimentos, centrado no núcleo profi ssional 
(herança do modelo biológico) e fragmentado pela especialização. 
Acontece, quando há o encontro entre usuário e profi ssional, 
dentro das Unidades de Saúde que são consideradas microunidades, 
compostas de vários setores (gestão, consultórios, farmácia, 
laboratório, imunização, sala de procedimentos, dentre outros), 
tendo como objeto o sujeito doente que procura os cuidados e, como 
cuidador, o trabalhador da saúde, dotado de saberes e instrumentos 
utilizados para desenvolver o seu trabalho (MEHRY; FRANCO, 
2006; MALTA; MEHRY, 2003).

O atendimento ao usuário é uma atividade social mediadora que 
coloca em cena a interação de diferentes sujeitos em um contexto 
específi co, buscando respostas a distintas necessidades. A atividade 
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do trabalhador da saúde resulta de um processo de múltiplas 
facetas, que se desenrola em um contexto institucional onde os 
objetivos, os processos organizacionais e a estrutura existente são 
elementos essenciais na conformação da situação de atendimento 
(ASSUNÇÃO; BELISÁRIO, 2007).

Este cenário hospitalar, pode ser chamado de micro espaço de 
trabalho em saúde, onde usuário trabalhador da saúde que busca 
dirimir ou sanar um problema físico, mental ou organizacional com 
o profi ssional da saúde, dentro de um ambiente privado, poderá 
criar uma relação ética e resolutiva, representando elementos da 
dimensão profi ssional do cuidado, que segundo Cecílio e Lacaz 
(2021, p.10) “nucleia o território da micropolítica em saúde e defi ne 
que o trabalho em saúde produz o cuidado que as pessoas necessitam 
em algum momento da vida”.

As práticas de saúde são atos produtivos, onde há um encontro 
entre o agente produtor que é o profi ssional da saúde capaz de 
produzir o cuidado e o agente consumidor, usuário/paciente. Os 
atos da produção e do consumo do produto ocorrem ao mesmo 
tempo, variando com a singularidade da relação usuário-trabalhador, 
confi gurando uma relação mútua, centrado no trabalho vivo em 
ato. Na saúde, o trabalho feito em ato é chamado “trabalho vivo em 
ato”, que é o trabalho humano no momento que é executado, com 
fi nalidade de produzir cuidado, o trabalho feito antes, que chega 
através do produto é chamado “trabalho morto”. O trabalho em saúde 
é sempre coletivo e, nele são utilizados instrumentos (tecnologias 
duras), saber técnico estruturado (tecnologia leve e dura), relações 
entre os sujeitos (tecnologia leve) (CHAGAS; ABRAHÃO, 2016; 
FEUERWERKER, 2014; MEHRY; FRANCO, 2006; FRANCO, 
2006; MALTA; MEHRY, 2003).

Segundo Santos (2010), a nível hospitalar, o processo de trabalho 
se caracteriza pela interação humana, envolvido pelas dimensões 
biopsicossocioespiritual do seu coletivo social. As atividades e tarefas 
são desempenhadas pelo trabalho humano de forma recíproca e 
interdependente e o processo de trabalho é defi nido como sendo 
complexo e múltiplo, pouco articulado, com diferenciação e 
hierarquia entre os grupos profi ssionais envolvidos e pelo discurso 
médico-hospitalar dominante sobre as partes do corpo.
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Em relação a saúde do trabalhador, cabe ressaltar que esta é uma 
área de Saúde que é um conjunto de práticas sanitárias – assistência, 
reabilitação, vigilância, prevenção e promoção à saúde – que 
articuladas podem resultar, de forma efi caz, em atenção integral e 
intervenção no processo saúde-doença dos trabalhadores.

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA

A experiência ocorreu em um hospital público, vinculado à 
Secretaria de Estado da Saúde, situado no município de Macapá, 
fundado em 1945. É um complexo hospitalar que faz parte de 
uma rede de atendimento público e disponibiliza diversas serviços 
e especialidades nas áreas médicas, laboratoriais, imagenologias, 
atendimentos ambulatoriais e internações hospitalares. Conta com 
cerca de 1.320 servidores laborando em regime de escala e plantão. 
Nesta Instituição havia, por parte de gestores, dos coordenadores 
da CEREST do município e dos próprios trabalhadores de saúde, a 
preocupação com a saúde e qualidade de vida de todos que laboram 
naquele espaço. Sabe-se que o trabalhador da saúde desenvolve suas 
atividades cuidando dos pacientes, atendendo as demandas, fazendo 
os encaminhamentos necessários. Mas, e quem cuidaria da saúde 
desse cuidador? Esta foi a questão indutora das primeiras reuniões 
para elaboração da proposta de implantação do Núcleo de Saúde 
e Segurança do Trabalhador (NSST), confi gurando-se como um 
trabalho coletivo e participativo.

Assim, com objetivo de cuidar integralmente do trabalhador 
que labora na sua área hospitalar, gestores do Hospital solicitaram 
ao Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) 
orientações e suporte técnico especializado para implantar o Núcleo 
de Saúde e Segurança do Trabalhador (NSST).

Com propósito de trabalhar a promoção da saúde e prevenção de 
doenças ocupacionais e acidentes de trabalho, com cumprimento das 
normas e legislações inerentes à saúde do trabalhador foi idealizado 
o NSSAT que, após aprovado, foi implementado. Compõe, desta 
forma, o escopo do NSSAT: implantação os programas (Programa 
de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO), realização dos exames 
médicos ocupacionais (admissional, periódico, demissional, 



Um exercício micropolítico na saúde •  75

mudança de função, retorno ao trabalho), notifi cação dos agravos 
à saúde, absenteísmo e atendimentos gerais ao trabalhador com 
esclarecimentos e encaminhamentos necessários.

As ações do NSST se voltaram para as necessidades imediatas 
e urgentes dos trabalhadores, com leituras das categorias saúde e 
trabalho pelas ciências sociais com enfoque nas relações coletivas 
de produção. Portanto, as atividades fundamentais de prevenção 
de riscos, imunização ocupacional, acompanhamento de acidentes 
de trabalho e as notifi cações no Sistema de Informação de Agravos 
de Notifi cação em Saúde do Trabalhador (SINAN NET) que, 
atualmente, são incipientes e frágeis, precisam melhorar de forma que 
possibilite estratégias integradas de atenção, vigilância, assistência e 
promoção da saúde no trabalho.

Com esse intuito, foi formada uma equipe multiprofi ssional e 
intersetorial, para trabalhar de forma interpessoal, observando as 
normas jurídicas e organizacional, composta por médico do trabalho, 
enfermeiro e técnico de enfermagem que podem solicitar auxílio 
de outros profi ssionais lotados nesta Instituição como: técnico de 
segurança do trabalho, psicólogo, nutricionista, assistente social, 
fi sioterapeuta, médicos especialistas , além dos serviços de laboratório 
e de imagem do referido hospital, quando se faz necessária uma 
avaliação ou acompanhamento especializado.

O NSST tem realizado ações em saúde com atividades educativas, 
como: palestras preventivas, orientações sobre saúde e segurança, 
treinamento para o uso correto dos equipamentos de proteção 
individual, importância dos equipamentos de proteção coletiva, 
elaboração de cartazes e folders sobre segurança e saúde hospitalar, 
além de avaliações médicas e de enfermagem.

Como resultados iniciais, percebeu-se que os trabalhadores têm 
buscado, de forma espontânea, orientações e avaliações sempre que 
precisam e, ainda, tem participado dos convites para os eventos 
programados.

DISCUSSÃO

A partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, 
a Saúde do Trabalhador passou a ser assistida, de forma integral, 
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pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e articulada com as legislações 
correlatas como Lei Orgânica da Saúde: 8.080/90 e 8.142/90, 
Normas Regulamentadoras, Portarias, dentre outras normatizações 
(BRASIL, 2011).

A construção da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do 
Trabalhador (RENAST), defi nida pela Portaria MS nº 1.679/2002 
representou o fortalecimento da Política de Saúde do Trabalhador 
no SUS, atualizada pela Portaria MS nº 2.728/2009 e implementada 
pelos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) 
que tem por função dar suporte técnico, educação permanente, 
promoção e vigilância à saúde dos trabalhadores, elaboração de 
protocolos, linhas de cuidados e instrumentos que favorecem a 
integralidade das ações, envolvendo a Rede de Atenção à Saúde. 
Portanto, estando respaldada, a equipe técnica do CEREST estava 
preparada para fazer as orientações necessárias para que o NSST, 
implantado no hospital, estivesse confi ante e determinado a cuidar 
dos servidores que laboram nesta organização de saúde. Essa atenção 
integral à saúde dos trabalhadores é fundamental para identifi car 
fatores de riscos, promover saúde e melhorias na qualidade de vida 
destes servidores (BRASIL, 2011).

A Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora 
(Portaria MS nº 1.823/2012) defi ne princípios, diretrizes e estratégias 
para o desenvolvimento de atenção integral à Saúde do Trabalhador 
no SUS e, preconiza no Art. 2º: “[...] à promoção e a proteção da 
saúde dos trabalhadores e a redução da morbimortalidade decorrente 
dos modelos de desenvolvimento e dos processos produtivos”. 
(BRASIL, 2012).

A Norma Regulamentadora 4 (NR4) determina que as empresas 
privadas ou públicas que tenham empregados sob regime da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), mantenham o Serviço 
Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do 
Trabalho (SESMT) e defi ne seus componentes de acordo com 
a gradação do risco, da atividade principal e do número total de 
empregados, tendo como objetivo promover a saúde e proteger a 
integridade do trabalhador. No caso em tela que os trabalhadores 
do hospital são estatutários, mesmo assim a NR4 está amparada 
pelo Protocolo nº 008 /2011, da Mesa Nacional de Negociação 
Permanente do Sistema Único de Saúde, que institui as diretrizes 
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da política nacional de promoção da saúde do trabalhador Sistema 
Único de Saúde – SUS, e no Art. 2 tem princípios, dentre os quais: 
“XXIII - considerar no âmbito do SUS, as Normas Regulamentadoras 
do Ministério do Trabalho e Emprego, como medidas de proteção 
à saúde e segurança no trabalho” (BRASIL, 1978; BRASIL, 2011).

A legislação nacional tem normatizações que devem ser 
implementadas em ambientes hospitalares públicos. Esses 
trabalhadores, muitas vezes, precisam serem escutados, no sentido 
de serem ouvidos, orientados e avaliados quanto às suas necessidades 
de cuidados, sejam físicos ou mentais. Segundo Santos (2010, p. 
43), para que haja implantação do cuidado com o trabalhador da 
saúde, à nível hospitalar, deve-se observar:

A normatização em textos legais da atenção em saúde do 
trabalhador e a implantação de fato do modelo proposto 
- que segue os princípios da universalidade, equidade e 
integralidade e do controle social das políticas e dos serviços 
de atenção -, dependem hoje da capacitação e implementação 
das ações em saúde com foco no trabalhador junto aos 
recursos e estrutura do SUS.

Na implantação do NSST neste hospital, cujo objetivo foi o de 
acompanhar e cuidar da saúde do trabalhador, optou-se pelo trabalho 
multiprofi ssional que está sendo desenvolvido com os seus usuários 
trabalhadores do próprio serviço e, consequentemente, cumprindo 
a legislação defi nida em leis e normas regulamentadoras. É uma 
equipe mínima, com atividades diversifi cadas dentro do Núcleo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A atenção integral à saúde do trabalhador hospitalar está sendo 
efetivada com trabalhos realizados de forma multiprofi ssional e 
intersetorial, com ações de vigilância em ambientes e processos de 
trabalho, nos agravos relacionados ao trabalho e assistência à saúde. 
Apesar de ter uma equipe em número reduzido, os componentes 
do NSST podem encaminhar para outros setores os trabalhadores 
que deverão ter avaliações com especialistas e ou necessidade de 
utilização de serviços laboratoriais e de imagens. A implantação 
dos Programas PPRA e PCMSO ainda estão em andamento, bem 
como os exames ocupacionais. Contudo, os atendimentos gerais, 
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avaliações, encaminhamentos e educação em saúde já estão sendo 
efetivados.

As práticas em saúde, a partir da implantação do NSST, confi guram 
atos produtivos porque mudam uma realidade, produzindo algo 
novo, cujo compromisso visa as necessidades dos usuários na 
produção do cuidado. Gestores e trabalhadores apontam que as 
relações de cuidado assim como em relação as práticas em saúde, 
a partir da implantação do NSST, tem se confi gurado como atos 
produtivos porque vem mudando uma realidade de invisibilidade 
com relação a saúde dos profi ssionais, produzindo algo novo, cujo 
compromisso se ancora nas necessidades dos usuários e na produção 
do cuidado resolutivo e de qualidade.
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 O PROCESSO DE TRABALHO EM SAÚDE 
UMA CONSTRUÇÃO CONTÍNUA

RILDO SANTOS LOUREIRO

ISABEL CRISTINA DE MOURA LEITE

ANA LÚCIA ABRAHÃO

INTRODUÇÃO

De acordo com a disciplina de Processo de trabalho, promoção e 
a micropolítica do cuidar em saúde e com os textos discutidos, 

surge a produção deste capítulo considerando o processo de trabalho 
em saúde um dos modos de trabalho desenvolvido pelo ser humano. 
Sendo assim, pode-se colocar a partir de Merhy e Franco (2008), 
que o trabalho é um ato produtivo do humano que acontece 
quando o mesmo lança mão de algo da natureza e o transforma. 
A transformação se dá no ato em que o humano pega uma fruta, 
caça um animal, faça algo com o que está contido na vida e a partir 
desse momento entre a natureza e o humano se produz o trabalho. 
Essa relação do humano com a natureza não se dá de modo sozinho, 
acontece simultaneamente com os outros, de modo coletivo o que 
não difere do processo de trabalho em saúde. 

No que se refere à metodologia é qualitativa por permitir 
a refl exão dos conceitos. Segundo Minayo (2010), a pesquisa 
qualitativa responde às questões muito particulares que estão 
inseridas, também, nas ciências sociais com um nível de realidade 
que não pode ser quantifi cado, ou seja, trabalhando com o universo 
de signifi cados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, num 
espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos 
que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis.

DESENVOLVIMENTO

A natureza do trabalho humano é uma produção de si, está no 
humano o ato de trabalhar e é nesse ato que o humano sobrevive 
trazendo para a cena da vida o que faz tão bem feito: o trabalho. Porém, 
como o processo de trabalho vem passando por transformações, de 
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acordo com as sociedades e suas regras e interesses. O entendimento 
do processo de trabalho vai depender de como a sociedade se constrói, 
seja de modo socialista ou capitalista, tendo forte infl uência de alguns 
momentos defi nidores que a sociedade vem passando. Vejamos de 
acordo com Malta e Merhy, (2003, p. 62a- 63b):

MODELOS ESTRUTURAS

MARX 
No século XIX, o meio de trabalho é produzido 
entre o humano e o objeto de trabalho formado por 
coisas ou complexo de coisas em que o trabalhador 
insere em si para produção do trabalho. 

WEBER

Seguindo no século XIX, o modelo tinha base nas 
regras de infl exibilidade, autoritarismo e resistência 
às mudanças. O modelo burocrático tem que 
ser superado repensando os recursos humanos 
das organizações públicas, seja pela participação, 
democratização da gerência, do processo decisório, 
incluindo os trabalhadores como sujeitos na 
formulação de diretrizes, antes os indivíduos eram 
considerados objetos da ação gerencial. 

TAYLOR

Século XIX, concluiu-se que era necessário separar o 
processo de planejamento da execução, transferindo 
o pensar para o administrador e, parcelando, 
fragmentando em etapas, o trabalho operário, 
retirando-lhe o conhecimento global do processo 
produtivo. Imprimiu ao trabalho rapidez, maior 
produtividade e maior extração de mais valia, 
resultando nos trabalhadores a alienação. 

FORD

A partir de 1914 em diante, o trabalho colocou a 
estruturação criando a esteira rolante, esse modelo 
resultou na mudança da organização do trabalho, no 
aceleramento da produção, no controle da gerência 
em todas as etapas do trabalho e no achatamento 
do salário dos operários. O modelo fordista 
foi incorporado em larga escala pela indústria 
automobilística e pela indústria em geral. 
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MODELOS ESTRUTURAS

OHNO, 
TAICHI

Nos anos 70 do século passado, houve uma crise 
capitalista que promoveu um novo modelo, 
chamado de Toytismo ou Ohnismo idealizado por 
Taichi Ohno, se inspira nas mudanças do processo 
de trabalho desenvolvidas na Toyota, no Japão 
pós guerra tendo como principais características: 
produção visando atender um mercado consumidor 
mais exigente e individualizado e as empresas se 
estruturando de forma  horizontalizada, reduzindo 
gerências intermediárias; organização de círculos de 
controle de qualidade, onde grupos de trabalhadores 
são estimulados a discutir seu desempenho e 
estímulos.  

ANTUNES

O modelo de produção taylorismo/fordismo foi 
hegemônico durante quase todo o século XX, 
entre o fi nal dos anos 60 e início dos anos 70, 
que esse padrão produtivo começou a dar sinais 
de esgotamento tendo a crise recessiva capitalista 
dos anos 70 com nova reestruturação produtiva 
do capitalismo objetivando a redução de custos, 
aumento da produtividade e da taxa de lucros. 

BRAVERMAN

Trabalho e capital monopolista nos anos de 1970, 
coloca que a divisão social do trabalho subdivide 
a sociedade que parcela o trabalho o homem e 
a gerência científi ca dá um sentido de aplicar os 
métodos da ciência aos problemas complexos e 
crescentes do controle do trabalho nas empresas 
capitalistas em rápida expansão fazendo com 
que economistas clássicos debruçaram sobre os 
problemas da organização do trabalho no seio das 
relações capitalistas de produção. 

 MOTA

Nos anos de 1990, é mostrado que existem 
divergências quanto à aplicação dos princípios da 
Teoria Geral da Administração no setor público pelo 
fato de não se pautar pela estratégia de crescimento 
baseada na competição, não ser administrado pelos 
critérios de mercado, e pelo processo decisório não 
se basear na mesma racionalidade das empresas 
privadas, autonomia, competitividade. 

Quadro criado pelos autores.
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São os modelos e estruturas que formam as regras do trabalho 
nos tipos de sociedades, tais como: com Marx que se pode 
pensar o trabalho como inerente ao humano em sua relação com 
a natureza; para Weber o trabalhador tem um lugar nas decisões 
das organizações descentralizando o poder gerencial e dando 
consequência a produção do trabalho de modo mais moderno, ainda 
perdendo parte da natureza do trabalho, porém, com a possibilidade 
do trabalho humano na forma de pensar sobre o mesmo referente a 
decisões; Taylor sobre a produção do trabalho a decisão fi ca com a 
administração por ter o lugar de pensar o planejamento de execução 
para o fatiamento do processo de trabalho; com Ford, a mudança 
que ocorreu foi em estruturará-lo  de forma mecanicista na tentativa 
da produção por série com o objetivo de maquinizar o humano; 
para Ohno a remodelagem do trabalho se dá quando o próprio 
capitalismo produz em si uma crise caracterizando a produção 
consumista, as organizações empresariais  se reestruturam reduzindo 
gastos de cargos de gerenciamentos intermediários; Antunes traz 
a consequência do modelo anterior (toytismo ou ohnismo) e com a 
intenção capitalista de mais valia acontece o aumento da produção 
e a redução de gastos promovendo o lucro; Braverman seguindo 
a sequência da provocada crise capitalista e na tentativa de sair da 
mesma, busca pela ciência um norte provocando a reorganização do 
trabalho com a gerência científi ca fazendo a subdivisão do mesmo; 
e Mota dando sequência de forma científi ca da reestruturação do 
trabalho das empresas capitalistas, lança mão da Teoria Geral da 
Administração como produção científi ca do trabalho humano, ou 
seja, mais uma vez na tentativa e conseguem fatiar a produção do 
trabalho criando um controle de produção que visa mais lucro.

Como atualmente vivemos em uma sociedade capitalista sabe-se 
que a mais valia para o empregador sobressai por meio do lucro sobre 
a produção do trabalhador considerando dois pontos importantes:

Dizemos que o trabalho é produtor de ‘valores de uso’ e 
de ‘valores de troca’. Conforme a necessidade que procura 
satisfazer, o trabalho produz um produto que carrega um 
certo ‘valor de uso’, por exemplo, a caça serve para alimentar 
satisfazendo esta necessidade; por outro lado, se caço para 
trocar por uma fruta, a utilidade dele agora é de ser trocado 
por outro produto que outro trabalhador produziu. Agora, o 
que aparece é o seu ‘valor de troca’. Nas sociedades, o modo 
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como estes dois componentes se comportam varia. (MERHY; 
FRANCO, 2008, p. 279). 

A partir da citação acima, podemos pensar o trabalho como 
produção de uso quando o ser humano transforma algo para o meu 
próprio uso, sustento; e pelo valor de troca, ou seja, quando além 
da transformação de algo da natureza para o seu sustento, tem uma 
produção a mais para trocar por outro alimento, utensílio, ou outra 
coisa para o seu uso próprio, então tanto um modo de valor como 
outro (uso ou troca) no fi nal dessa relação o ser humano faz algum 
uso. Essa colocação, podemos pensar, como algo do trabalho inerente 
ao humano, uma transformação da natureza do humano para si. 

Numa sociedade capitalista como a atual em que vivemos, esse 
processo se transforma em relação de valor de uso e de valor de troca 
tomando outras formas.

 Nas sociedades capitalistas, o produto do trabalho do 
trabalhador é do patrão ou da empresa que o emprega. Ele 
só recebe um salário por trabalhar e não pelos produtos que 
produz. A riqueza da sociedade, se medida pela quantidade de 
trabalho e de produtos que o trabalho produz, é desigualmente 
distribuída. Quem trabalha, como regra, é quem menos recebe 
da riqueza produzida. Assim, o trabalho do trabalhador serve 
para produzir produtos que tenham ‘valores de troca’ para o 
patrão. (MERHY; FRANCO, 2008, p. 279).

Nessa forma social capitalista a produção pelo valor de uso não se 
dá, e o que pode ser observado é o valor de troca determinado pelo 
patrão, que é aquele que defi ne quanto vale a produção do trabalho do 
trabalhador, um valor unilateral e recheado de ameaças de desemprego, 
de amedrontamento de não ter onde trabalhar, onde produzir, 
capturando o trabalhador como um produto de si. Promovendo 
situações que cada vez mais paga-se o quanto quer e não o quanto 
vale pelos produtos produzidos pelos trabalhadores. Lembrando que o 
valor dos produtos efetivamente produzidos pelo trabalhador não tem 
como determinar um valor monetário por conta da transformação 
do ato de produzir na natureza. O que se pode pensar nesse caso é 
sair da unilateralidade do patrão sobre o trabalhador e construir de 
modo coletivo de comunicação entre produção de uso e produção 
de troca, e é nessa produção de troca que haverá a possibilidade do 
trabalhador se posicionar, e talvez assim, ainda não ser o valor devido, 



Um exercício micropolítico na saúde •  85

mas aquilo negociável na possibilidade de menor dano.  Esta colocação 
se dá para mediar a relação de trabalho na organização que tem o seu 
objetivo de mais valia para a produção de lucro para a organização 
de forma desigual, produzindo assim, a sociedade capitalista. Pensar 
em transformar a sociedade capitalista em uma sociedade com mais 
igualdade não será de imediato porque a transformação de uma 
sociedade leva séculos, mas isso não quer dizer que não devemos fazer 
movimentos sociais, refl exões fi losófi cas e práticas da sociedade que 
nós mesmos produzimos.

As sociedades socialistas pensam e produzem de outro modo: 
como a riqueza da natureza é de todos e sua destruição deverá ser 
colocada de acordo com a produção e a necessidade de cada um.  
(MERHY; FRANCO, 2008). O que não é banalizar o trabalho, pelo 
contrário, é permitir que a produção do trabalho seja de acordo com 
as necessidades de uso e de troca sem a imposição de mais valia. 

O trabalho e seus microprocessos vai se construindo com a 
matéria prima na transformação do humano vai tomando sentido 
intencional do trabalhador como as plantas, frutas, grãos, entre 
outros se transforam em alimento, a madeira em mobiliário, o 
aço em automóveis, e assim vai sucedendo a produção do trabalho 
em microprocessos a partir dos detalhes que o trabalhador com o 
material da natureza vai se transformando. O trabalho como uma 
produção do humano se juntando com o saber, o conhecimento, 
os protocolos, utensílios, entre outros que o humano vem trazendo 
consigo e de modo singular vai compondo a sua caixa de ferramenta.  
Merhy e Franco (2008), na produção do trabalho em saúde, além de 
conceituar a caixa de ferramenta, colocam a sua similaridade como 
valises tecnológicas.

Nestas valises/caixas de ferramentas, os trabalhadores, 
tanto de modo individual quanto coletivo, têm suas 
ferramentas-máquinas (como o estetoscópio, a seringa), 
seus conhecimentos e saberes tecnológicos (o seu saber-fazer 
clínico) e suas relações com todos os outros (como os atos de 
fala) que participam da produção e consumo do seu trabalho. 
(MERHY; FRANCO, 2008, p. 280).

A constituição da valise ou caixa de ferramenta dos trabalhadores 
constituirão a sua caixa de ferramenta, conforme sua produção do 
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trabalho em três tecnologias: Duras, Leve-duras e Leves. Na área da 
saúde pode-se fazer a seguinte composição caixa de ferramenta: as 
ferramentas-máquinas como estetoscópio, seringa e todo o material 
pronto (já feito por outro trabalhador) são as tecnologias Duras; 
os seus saberes, conhecimentos estruturados, protocolos éticos e 
técnicos no seu fazer clínico formam as tecnologias Leve-duras; e as 
suas relações com o usuário, as falas do trabalhador com o seu saber 
e com a história trazida pelo usuário numa relação onde o saber de 
cada um tem em si o seu sentido, o momento em que as máquinas 
prontas, o saber estrutura e os protocolos não são enfatizados, nesse 
momento de singularidades, é o momento do uso das tecnologias 
Leve. Defi ni-las aqui para conceituar não as fragmentam, e sim, 
especifi ca a função de cada tecnologia. Porém, no processo de 
trabalho em saúde se dá com a junção das tecnologias na montagem 
da caixa de ferramenta na relação do profi ssional de saúde com o 
usuário num saber a ser construído no ato. Dentre as três tecnologias 
em saúde a que é intercessora entre as profi ssões e os usuários dos 
serviços de saúde, é a tecnologia Leve  por ser uma produção inusitada 
que em cada encontro se produz de modo único, as outras duas 
tecnologias em saúde: as Duras e Leve-duras têm suas proximidades, 
mas há diferenças significativas diante de cada profissão, teores ético 
e técnico, e seus conhecimentos específicos que são comuns nos 
saberes em saúde. (MEHRY; FRANCO, 2008).

O uso dessas tecnologias em saúde é fundamental para o processo 
de trabalho em saúde, Mehry e Franco (2008, p. 280): “Todo processo 
de trabalho combina trabalho em ato e consumo de produtos feitos 
em trabalhos anteriores”. O que constitui o processo de trabalho 
em saúde é uma combinação entre produtos feitos anteriormente 
e algo que acontece no ato da produção do trabalho no momento 
em que as transformações de matérias primas de cada trabalho em 
si produzirão outros produtos no modo coletivo que se constitui 
com outros modos de trabalho que são denominados  de “trabalho 
vivo em ato” e “trabalho morto”: o trabalhador lançou mão de uma 
matéria prima, neste momento no trabalho é o trabalho vivo em 
ato, ao fi nalizar o produto material, este se torna trabalho morto que 
em algum momento ao ser utilizado em outro serviço de saúde em 
atendimento ao usuário, e este produto fará parte da produção das 
tecnologias em saúde. Vale ressaltar, que o trabalho morto não deve 
carregar o sentido de morte composto pela sociedade atual, e sim, 
como uma produção já feita. Pode-se exemplifi car conforme abaixo:  
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Na produção de um carro, exigem-se placas de aço. Para o 
trabalhador fazer em ato o carro necessita que o aço esteja já 
feito. Este aço é produto de trabalho de uma outra produção 
feita antes pelo trabalhador de uma siderúrgica. Assim, 
o trabalho de fazer carro combina um trabalho em ato do 
trabalhador, que está fabricando o carro, e um trabalho 
feito antes por outro trabalhador, em outro tipo de fábrica. 
(MEHRY; FRANCO, 2008, p. 280).

É nesse momento de transformar que se produz o trabalho vivo 
em ato que sempre se dá de modo coletivo, porque são utilizados 
produtos já feitos e produtos a serem feitos no ato. Por mais que 
pareça que o profi ssional de saúde esteja no momento com o usuário 
utilizando as tecnologias em saúde, ali nesse momento estão produtos 
já produzidos anteriormente.

O trabalho vivo em ato nos convida a olhar para duas 
dimensões: uma, é a da atividade como construtora de 
produtos (...) que ‘valor de uso’ ele tem? (...) a outra dimensão 
é a que se vincula ao produtor do ato, o trabalhador, e à sua 
relação com seu ato produtivo e os produtos que realiza, bem 
como com suas relações com os outros trabalhadores e com 
os possíveis usuários de seus produtos. (MEHRY; FRANCO, 
2008, p. 281a).

É na produção do coletivo que acontece em microprocessos de 
trabalho em saúde, na produção em ato, no encontro com o usuário 
que está a micropolítica. 

Segundo Merhy (2007), a micropolítica se dá no agir. O agir no 
atendimento é um ato do cuidado em saúde por ser um cenário de 
encontro entre sujeitos que produzem na relação: coisas, atos, meios, 
caminhos, valores, ir e vir. É a combinação do saber estruturado com 
a estória que o usuário traz consigo. Algo novo acontece no cenário 
do encontro do usuário e os profi ssionais da saúde, nesse momento 
do novo, singular, único, atravessamentos em que se dá o trabalho 
vivo em ato. E no trabalho vivo em ato que se tem a micropolítica. 

(...) Tomamos a micropolítica como aposta que, no processo 
relacional com o outro, constituímos espaços e processos 
de subjetivação que acontecem no território do encontro 
na saúde, seja no cuidado, seja na gestão em saúde, em que 
aquisição e incorporação de novos saberes se constituem na 
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singular relação entre dois entes, que corrobora a formação de 
cada um dos envolvidos não apenas no espaço da formação 
acadêmica, mas inclusive no espaço da vida. (CHAGAS, 
2019).

Quando se pensa as relações do trabalho em saúde e 
especifi camente nas tecnologias Leve em saúde como uma produção 
singular é o momento em que se dá a micropolítica criando espaços 
de refl exões, de saberes entre os usuários e os profi ssionais de saúde, 
onde cada um com suas trocas vai construindo saberes de si e das 
demandas trazidas nos serviços de saúde, esse processo micro e 
político está na relação com a macropolítica, não há necessidade 
de separar o micro do macro e nem o macro do micro, não há 
necessidade de dissociações, o que deve ser feito é delimitar esses 
saberes, territorializações sem oposições e valor de sentido de micro 
como menor como não do macro como soberano, e sim, micro pelos 
encontros entre profi ssionais nos serviços de saúde.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo deste trabalho é mostrar o Trabalho como uma 
produção do humano, o Processo de Trabalho em Saúde no uso da 
caixa de ferramentas e suas tecnologias em saúde e em específi co 
nas tecnologias leves que é a produtora do inusitado faz com que 
a produção do trabalho entre os profi ssionais de saúde e usuários 
em suas singularidades produz o trabalho vivo em ato no fazer dos 
encontros nos processos micropolíticos. 

O primeiro passo vou levantar a pesquisa como um produto do 
humano, diferenciando e explicando modelos e estruturas que o 
formam. Além disso, também foi analisado os elementos de trabalho, 
caracterizando-os como Leve, Leve-duras e Duras.

A segunda parte foi um resumo em quadro de Malta e Merhy, 
onde observa-se as comparações de trabalho por cada especialista, 
desde Marx até Malta. Levando ao leitor as suas próprias conclusões 
sobre o assunto. 

A última parte do trabalho deseja concluir e evidenciar que é a 
partir do coletivo que acontecem os microprocessos de trabalho em 
saúde, encontrando o usuário no universo da micropolítica.
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 UMA EXPERIÊNCIA TRABALHISTA 
QUE TRASNFORMOU O PENSAMENTO

ROSANA HENRIQUE DA SILVA ANDRÉ

GEILSA SORAIA CAVAVALENTE

INTRODUÇÃO

Este relato se inicia com o afastamento de uma trabalhadora 
do setor saúde em busca do diagnóstico de um adoecimento 

através de uma experiência traumática. Por diversos anos sempre 
quis me dedicar ao cuidado de crianças e, para isso, investi muito 
em minha formação. No meu trabalho, conseguia alcançar bons 
resultados, sendo reconhecida sempre pela seriedade no tratamento 
as crianças e no cuidado na abordagem com os familiares. Todos os 
dias, levantava em busca de dias melhores. Sentia muito cansaço, 
fadiga, dores de cabeça e uma exaustão, mas queria se mostrar fi rme 
e precisava atingir as metas, impostas pelo sistema. Trabalhadores de 
diversos ramos de atividades produtivas estão expostos a riscos de 
adoecimento e não foi diferente.

O caso foi vivenciado durante um período de afastamento 
por acidente de trabalho em uma empresa de grande porte. Uma 
Instituição que tem como sua maior demanda, a necessidade de 
aumento da produtividade e a obtenção de números num processo 
extremamente capitalista. A trabalhadora com a saúde negligenciada 
e, apenas classifi cada como trabalho vivo, se sentia descartada pela 
instituição e, em seus processos de busca e aprimoramento procurou 
no ensino e na pesquisa o acolhimento, como forma de entendimento 
de todo esse processo político.

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA

Tudo começou em uma entrada de plantão, vindo de outra 
jornada hospitalar de 12 horas. Naquela semana, a instituição 
havia dado início à restrição de circulação dos funcionários pelos 
elevadores. Essa restrição não foi para todos os funcionários, pois 
a alegação era de que apenas os médicos poderiam circular pelos 
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elevadores da unidade. O trânsito dos demais funcionários estaria 
limitado às escadas da Instituição.

Para esse acesso deveríamos realizar um cadastramento prévio 
da digital, o que impossibilitava à entrada de muitos funcionários 
por não ocorrer qualquer aviso ou comunicação prévia. Embora 
constrangida e comovida por esse sentimento discriminatório em 
relação ao acesso dos demais funcionários, de maneira diferenciada 
de outras equipes, fui informada que apenas os profi ssionais médicos 
poderiam circular nos elevadores, junto aos clientes da Unidade 
Hospitalar. Ainda sem entender muito esse ato, me encaminhei 
à recepção onde fui orientada, mesmo sem a digital cadastrada, a 
entrar pelas escadas e que não seria possível a entrada no elevador 
pelos motivos acima alegados.

Dirigindo-me a escada, única para toda unidade, encontro 
uma catraca localizada a aproximadamente 3 metros do primeiro 
degrau. Escada essa que funcionava na Instituição como Saída de 
Emergência. A catraca, além de muito estreita, só funcionava com 
digitais previamente cadastrados. Para que pudéssemos passar por 
ela, havia a necessidade de solicitar um colaborador já cadastrado 
a liberação da mesma. Por ser bastante estreita se fazia necessário 
elevar os pertences pessoais, para assim girar e conseguir passar. 
Diante da difi culdade de acesso e da falta de informação prévia aos 
funcionários, solicitei a uma colaboradora que pudesse colocar a 
digital e liberar a minha passagem.

Naquele momento, envolvida e indignada com a novidade 
absurdamente imposta pela empresa, tropeço e caio no degrau 
da escada, aonde só consigo levantar com a ajuda de uma colega 
de trabalho. Mediante o acidente ocorrido e com dores fortes no 
joelho, solicito atendimento na Emergência da Unidade e, para 
minha surpresa, fui informada que não poderia ser atendida na 
Instituição por não aceitarem meu Plano de Saúde. Retorno ao meu 
setor, e solicito a enfermeira plantonista que relatasse o estado que 
eu me encontrava ao assumir o plantão, uma vez que a unidade 
hospitalar negou atendimento, pelo fato de não possuir o plano de 
saúde da unidade. Mesmo diante da situação de dor e difi culdade de 
locomoção permaneço no plantão, por 12 horas.

Ao fi nal da jornada trabalhista, com muita dor, procurei o serviço 
médico de outra unidade hospitalar que o meu plano de saúde 
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contemplava. Durante avaliação foi constatada derrame articular e 
suspeita de ruptura ligamentar do joelho direito, sendo necessário o 
afastamento das atividades laborais. Depois de muitas argumentações, 
e mesmo contrária a determinação da empresa, a Comunicação 
de Acidente de Trabalho (CAT) foi aberta, pelo setor de Recursos 
Humanos (RH). Por diversos meses, tristemente perpetuava minhas 
idas e vindas a diversas especialidades médicas, como ortopedista, 
endocrinologista e reumatologista. Em todos os meses, em busca 
do diagnóstico ainda interrogado pelos sintomas que surgiam, os 
contatos telefônicos feitos pela Instituição, permaneciam seguidos 
de ameaças constantes e assédio moral por parte da Direção Médica 
do Serviço. Não diferente, falas essas, reproduzidas por vezes, pela 
minha Chefi a Imediata.

O tempo de cura e reabilitação já durava meses, novos quadros 
clínicos surgiam e com eles a pressão para retorno à atividade 
trabalhista. Fato importante relatar, precedido de diálogos que 
informavam a possibilidade de punição, alteração de escala de 
serviço e, até mesmo, mudança de setor. Meses de estresse, dores, 
busca incessante de melhoria, sempre seguidos de pressões psíquicas 
por parte do Serviço. Diante de todo esse contexto de sofrimento 
físico e, agora psíquico, continuo a busca por auxílios diagnósticos 
em diversas especialidades. Após avaliações me deparo com um 
profi ssional que me diz que as dores do corpo e da alma tinham 
o diagnóstico de fribromialgia pós-traumática, tudo isso após 11 
meses do acidente de trabalho.

Embora a fi bromialgia geralmente não leve à incapacidade 
laborativa, o afastamento do trabalho por curto período de tempo 
pode ocorrer, muitas vezes, justifi cada pela vivência dolorosa que 
implica numa redução das capacidades funcionais, distúrbios do 
sono e prejuízos às relações de sociabilidade.

No retorno as atividades laborais, as limitações não me permitiam 
mais cumprir as duas jornadas. A dor da alma não me permitia 
continuar nesse contexto doentio do sistema laboral baseado no 
modelo mecanicista, contido nas organizações que executam tarefas 
organizacionais rotineiras, com regras, e sem nenhum contexto 
voltado para o trabalhador. Eu não possuía mais condições físicas e 
muito menos mentais para permanecer nas duas empresas. Passado 
algum tempo e, ainda diante de ameaças, decido permanecer apenas 
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em uma empresa, porém, o meu rendimento não era mais o mesmo. 
Diversos prontuários abertos nas unidades de pronto atendimento, 
por inúmeras causas diferentes: intoxicação medicamentosa por 
tentativas de tratamento, dores múltiplas, fadiga muscular, quadros 
infl amatórios, crises de ansiedade, etc. Afastamentos com atestados 
justifi cados e gerados por médicos colaboradores da mesma empresa, 
não foram o sufi ciente para manutenção da minha vaga.

Após seis anos de dedicação fui dispensada com a justifi cativa que 
não havia quem cobrisse as minhas licenças temporárias, mesmo eu 
sendo a mais antiga, comprometida e experiente da equipe. Fato esse, 
inclusive relatado pela chefi a no momento do meu desligamento.

Cheguei à conclusão que o descarte era uma atitude mais fácil e 
preventiva da empresa. Outro afastamento, a necessidade de exames 
complementares, terapia, mudança de turno, mudança de setor, 
readaptações, talvez fosse muito para uma empresa que vende saúde, 
mas não tem como foco na saúde do trabalhador.

Infelizmente a nossa sociedade não sabe o que fazer quando os 
corpos param de produzir, o que deveria ser visto com responsabilidade 
e compromisso, passa ser clandestino ou obsoleto e jogado no fundo 
da consciência ou simplesmente descartado.

DISCUSSÃO

Será que uma intervenção institucional que vise provocar 
mudanças no processo de trabalho em saúde é sempre complexa? 
No contexto sócio micropolítico colocado, falado, como chave de 
uma forma empática, sem ditar regras para não reproduzir o mesmo 
discurso, faz com que o corpo humano seja político?

Quando o objeto é o corpo do outro, um caminho por onde 
ninguém mais percorre, a causa fi ca sempre indefi nida e subjugada 
ao olhar e avaliação nada político ou humanitário.

Por outro lado, essa relação empobrecida, em que o outro 
é tomado como corpo biológico e objeto da ação e que 
deslegitima todos os outros saberes sobre saúde, é vertical, 
unidirecional, como se prescindisse da ação/cooperação de 
quem está sendo “tratado”. Ou como se a cooperação fosse 
obtida automaticamente a partir da “iluminação” técnica 
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sobre o problema e as condutas para enfrentá-lo. Não é assim 
que as coisas funcionam na prática e por isso mesmo tem sido 
tão difícil “conquistar a adesão” às propostas terapêuticas, 
sobretudo nas situações crônicas. (MERHY et. al., 2010. p. 
60-75).

Durante todas as ações diárias construídas, ocorre uma ação fi nal, 
refl exo de pequenas ações e grandiosos efeitos. Na maioria das vezes 
refl etindo uma nova forma de se direcionar para o exterior.

Em relação à análise do processo saúde-doença, por exemplo, 
a saúde coletiva tem tido como desafi o a necessidade 
de incorporar novas abordagens teórico-metodológicas, 
sobretudo as que procedem da fenomenologia valorizando as 
dimensões do indivíduo e dos pequenos grupos, bem como 
das representações sociais. Trata-se, enfi m de se aproximar 
das diversas maneiras pelas quais as pessoas experimentam 
o estar com saúde ou o sentir-se doente. Sem deixar de levar 
em conta as condições sociais mais amplas, estas perdem seu 
caráter determinante. (MINAYO, 1992).

O cotidiano, repleto de gestos, sinais, trabalho, vida e morte vêm 
com o silêncio arrebatador do poder dominador, que a cada dia vem 
sendo contraposto com indagações de toda uma sociedade que tem 
cede do conhecimento.

De acordo com Belisário (2002, apud L’ABBATE, 2003, 
p. 269), não é difícil perceber os pontos de contato entre 
os planos dessas várias atuações, bem como as contradições 
que podem ocorrer entre os diferentes grupos, seja devido 
a diversas posições políticas, seja pelas disputas de ordem 
científica e acadêmica, seja por corporativismos. Isto ocorre, 
apesar do pluralismo existente hoje.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Buscando clareza para os impedimentos e impossibilidades de um 
segmento trabalhista há uma busca através da leitura de trabalhos 
com relevância, escuta de debates, estudos em áreas que levem ao 
pensamento maior, a fi m de ter elucidação de situações relacionadas 
à ausência da importância do trabalho vivo. 
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Os modelos de atenção à saúde no sistema privado são marcados 
pelo capitalismo que refl ete diretamente na saúde dos profi ssionais. 
Essas condições imprimem suas marcas na produção do cuidado e 
no cotidiano dos serviços e repercutem no processo saúde-doença do 
trabalhador. É importante refl etirmos que a produção do cuidado em 
saúde é realizada por meio do trabalho vivo. Embora no processo do 
cuidar estabelecermos interação com máquinas, tecnologias, normas 
e instrumentos, o profi ssional de saúde necessita ser visto de uma 
maneira holística. O adoecimento do corpo não pode ser descartado 
e deve ser valorizado e tratado com respeito pelas empresas e que 
necessita cuidar da saúde do profi ssional e manter o foco na saúde 
do trabalhador para melhoria dos serviços de saúde.
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A EPISTEMOLOGIA DO CUIDADO E A PROFISSÃO 
ENFERMEIRA: UMA ANÁLISE DO LUGAR 

DE RESISTÊNCIA NA HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS 
DA SAÚDE NO BRASIL 

ELIANE OLIVEIRA DE ANDRADE PAQUIELA

ANA LÚCIA ABRAHÃO

INTRODUÇÃO

Procuro entender os campos epistemológicos que estão 
imbricados com o campo profi ssional da enfermeira, e que 

de saída nomeio como saberes científi cos totalizantes, para trazer 
uma análise conceitual da epistemologia do conceito de cuidado 
assumido pelas  das enfermeiras, que apesar de estar/ser hoje em  um 
campo majoritariamente construído por mulheres, está inserida nos 
diversos campos científi cos, por tanto, de dominação, e que todas 
nós enfermeiras, não só habitamos esses diversos campos que nos 
produz, mas também são igualmente campos produzidos por todas 
nós. 

Enquanto campo social, o campo da saúde apresenta campos de 
disputas conceituais e simbólicas, e que merecem ser observadas. 
Tomo como principal tema, o cuidado em saúde. O conceito de 
cuidado, assim como o de trabalho, é discutido por muitos vieses, 
porém, enquanto na saúde se consolida como um campo profi ssional 
e de trabalho, percebo que epistemologicamente, o cuidado, assim 
como outros conceitos, entrou em jogos de disputas. 

Porém, antes de partir para tal discussão, deixo aqui afi rmado 
que tomo como partida que o campo da saúde produziu saberes 
científi cos, em formas de conceitos, e que um deles é o cuidado, 
que ao meu olhar, é o conceito que se tornou um campo de 
epistemológico da enfermagem. 

Apesar de alguns estudiosos apontarem que o cuidado ele 
é igualmente produzido por todos que estão no campo da 
saúde, como nos mostra Merhy & Franco (2008),  
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“Na produção do cuidado, o médico (mas poderia ser o 
enfermeiro, o técnico da saúde) utiliza-se das três valises, 
arranjando de modo diferente uma com a outra, conforme 
o seu modo de produzir o cuidado (pág. 281)”. Porém, a 
enfermagem vem defendendo no campo epistemológico 
que é este o objeto de sua ciência, produzindo igualmente 
algumas teorias que explicitam o cuidado como objeto 
também da profi ssão. 

MÉTODO    

Este texto foi construído a partir de uma abordagem qualitativa, 
de cunho refl exivo-teórico, como nos aponta Oliveira e Piccinini 
(2009), que uma pesquisa refl exiva signifi ca uma constante análise 
no processo da pesquisa acerca da temática a que se propõe a refl etir. 

Logo, a refl exividade, funciona nessa pesquisa como uma 
possibilidade de problematizar a vida, logo, também a questão 
colocada.  

Por tanto, partimos do princípio de que o conhecimento científi co 
não tem por fi nalidade demonstrar o real, ou defender uma verdade 
defi nitiva, mas compreender como os fenômenos são construídos 
e situados ao longo da história e como se fazem presentes na atual 
sociedade, Bachelard (1996). 

Para essa construção teórica-refl exiva usarei fi lósofas e cientistas 
mulheres que atendem aos meus anseios de representatividade, 
para entender o lugar de ciência que temos construído ao longo da 
história, ou o que nos tem sido autorizado no campo histórico da 
saúde.

O PROBLEMA

A profi ssão enfermeira é marcada por uma invisibilidade histórica, 
e que atualmente se torna gritante essa desqualifi cação, visto que 
estas profi ssionais estão exercendo as mais variadas funções no campo 
da saúde. É sentido pelas enfermeiras os efeitos do peso histórico-
cultural-social em seus corpos. Poderia elencar muitos deles, mas cito 
aqui apenas alguns como:  desvalorizadas economicamente, carga 
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horárias muitas vezes excessivas, locais impróprios para descanso, a 
difícil tarefa de nominar o objeto de trabalho, as infi nitas tarefas que 
nos são atribuídas no mundo do trabalho (organizadora, supervisora 
etc), entre outras difi culdades inerentes à nossa profi ssão, que julgo 
ter relação com o que produzimos também epistemologicamente. 

Algumas enfermeiras já se debruçaram sobre essa temática, como 
por exemplo Passos (2012).  Sobre seu problema de pesquisa chamou 
de desvalorização, a autora sugere que esse problema da desvalorização 
está relacionado ao “saber médico” como um desprestígio ligado à 
lógica capitalista:

No concernente ao desprestígio da enfermagem frente ao saber 
médico, indicado como decorrente de ser esta uma ocupação 
feminina, vê-se que o fato de tê-la mantido por longo tempo 
como um fazer e não um saber serve também para reproduzir a 
divisão social imposta pelo Capitalismo (PASSOS, 2012 p.20)

Concordo com Passos (2012) em alguma medida, porém não 
esgotam meus questionamentos sobre o efeito do processo histórico-
social sofridos pela enfermeira, e o que trago aqui como efeitos, 
poderia ser entendido como um problema: teria sido a enfermeira no 
campo da saúde, o que a mulher foi historicamente para a sociedade?

A enfermeira assumiu no campo epistemológico o conceito de 
cuidado, por uma desqualifi cação em detrimento do conceito da 
cura, e produziu para si teorias apenas com aquilo que foi permitido 
a elas?

Pretendo aqui com essas perguntas não respondê-las, mas 
problematizar o conceito de cuidado como uma epistemologia da 
profi ssão enfermeira e que foi igualmente construída a partir do 
lugar social e atribuída às enfermeiras no campo da Saúde no Brasil, 
sendo o objetivo do estudo. 

A EPISTEMOLOGIA DO CUIDADO 
COMO CAMPO DE DISPUTA

Quando pesquisei anteriormente sobre o cuidado em saúde, 
percebi que as práticas de cuidado nesse campo, podem se aliar a 
fazeres marginais, no sentido de que estes se produzem aquém das 
normas estabelecidas, em práticas cotidianas de caráter inventivo, 
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isto é, baseadas nos afetos e numa solidariedade por fazer.  Dessa 
forma, pude construir uma maneira de pensar o conceito de cuidado 
menos engessada e mais potente. 

Não atribui a produção de cuidado, a um fazer da enfermagem, 
ou da enfermeira. Olhei na época pela lógica dos profi ssionais do 
campo da saúde, onde homens e mulheres trabalhadores desse 
campo, escapam de uma maquinaria hegemônica do campo da 
saúde, ou seja, aquela que pode diante de um sofrimento pode 
muitas vezes julgar, matar, oprimir. Entendi que esses trabalhadores 
podem e escapam dessa dinâmica hegemônica acessando algo que 
tenho pistas que sejam atributos de natureza do cuidado. 

Porém, ao continuar nessa temática do cuidado em saúde, percebi 
que a categoria que faço parte no campo profi ssional, a enfermeira, 
apresenta características construída historicamente que podem não 
fazer parte do viés totalitário hegemônico do campo da saúde, e 
sendo uma categoria menor (no sentido de poder), a enfermeira 
teria seu corpo forjado na própria luta, na resistência. Digo teria, 
porque enfermeiras não estão a salvo de não sucumbir às práticas 
totalizantes, ao contrário, são elas que por serem a contra norma, 
se esforçam para ocuparem visibilidades normativas, o que localizo 
como um grave problema na nossa profi ssão. 

Por tanto, neste novo estudo, amplio meus questionamentos 
sobre o cuidado em saúde, pois agora tensiono o lugar da enfermeira 
no campo da saúde. Questiono esse lugar a partir do que geralmente 
é defendido e atribuído à (nós), o cuidado. 

Porém, a palavra cuidado (como campo e natureza da profi ssão) 
vem se tornando jargão na profi ssão, e se constituindo justamente 
como um movimento de diferenciação nas ciências da saúde, como 
uma separação daquilo que é de cura, e o que é do cuidado. Nessa 
separação, a enfermeira assumiu esse conceito como natureza 
da profi ssão e vem entendendo como o seu próprio campo 
epistemológico.  Podemos ver essa concepção de cuidado atribuído à 
enfermeira, com Watson (1999, p. 54):

A enfermagem é a ciência e a fi losofi a do cuidado. Apesar 
de a enfermeira compartilhar com outros membros das 
profi ssões da saúde o processo de cuidar e de tratamento das 
pessoas, é ela, a enfermeira, a pessoa que, de forma imediata 
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e direta inicia, coordena e executa o cuidado terapêutico 
dos pacientes. Nesse sentido, a enfermagem é a ciência e a 
fi losofi a do cuidado, pois além das ações comuns a todas as 
profi ssões da saúde, a enfermeira realiza a gestão do cuidado.

Não discordo que estamos para o cuidado, mas tomo o cuidado 
como algo da natureza do provisório e que os profi ssionais no campo 
do trabalho em saúde, podem acessar, enfermeiras ou não.  

Talvez, tomar a profi ssão enfermeira como algo estático e defi nida, 
como, por exemplo: “somos a profi ssão do cuidado”, ou “somos a 
arte de cuidar”, talvez seja um dos problemas que enfrentamos no 
campo epistemológico. Porém, penso que estas defi nições foram 
necessariamente produzidas, e que se tratando de uma questão de 
produção, é sempre permanente, ou seja, deve ser constante.

Porém, percebo que há na construção da enfermeira, muitos 
atravessamentos que a fi zeram produzir um discurso e a defender 
epistemologicamente um conceito, qual seja, o do cuidado! Se 
tomarmos a epistemologia como defi nida por homens, ou seja, por 
política, como sugere Foucault (2005), podemos dizer que o que 
nos foi autorizado como ciência, foi justamente o que pôde dar 
contornos e limites ao campo da Saúde. 

Suponho que houve regimes urgentes que construíram o campo 
epistemológico em que a enfermeira como profi ssão esteve e está 
produzindo. Como sugere Foucault (2005, p. 9): 

(...) suponho que em todas as sociedades a produção do 
discurso é ao mesmo tempo controlada, selecionada, 
organizada e redistribuída por  certo número de procedimentos 
que têm por função conjurar seus poderes e perigos, dominar 
seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e terrível 
materialidade”.

Tenho pistas que no Brasil, o que nos levou a existir como 
profi ssão, tenha sido os muitos acontecimentos sociais da época, 
no então século XIX, mais precisamente por volta do ano 1890, 
onde a enfermagem surge como profi ssão. A minha hipótese é que 
tais acontecimentos não só deram origem à profi ssão enfermeira no 
Brasil, como também estruturaram epistemologicamente o conceito 
de cuidado como “natural” à enfermagem.  
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Sei que enquanto categoria, estou tensionando o conceito que é 
muito caro à (nós), porém, vejo que essa tensão é um atravessamento 
próprio da cultura do Brasil em relação às concepções de saúde e de 
doença, e que na época do surgimento da profi ssão da enfermeira 
brasileira, existia de maneira muito específi ca, qual seja, um 
entendimento de supervalorização da cultura europeia! Para fi ns 
esclarecedores, tomamos o entendimento de cultura como:

[…] entende-se cultura como um sistema material e 
simbólico que, por meio dos seus signos, símbolos, códigos 
de conduta, cosmologias, valores e normas, oferece uma 
matriz de sentidos no interior da qual os indivíduos 
interpretam o mundo físico e social à sua volta, produzem 
signifi cados e orientam seus saberes, práticas e experiências 
em um determinado contexto. Além disso, tal matriz de 
sentidos é constantemente produzida e atualizada pela ação 
e criatividade dos sujeitos sociais.  (GEERTZ,1973, p. 65).

A cultura diversa do Brasil advinda dos povos indígenas, povo 
negro (no contexto da escravatura), produzira uma concepção para os 
colonizadores, de que onde os padrões europeus culturais deveriam 
ser alcançados para que se melhorasse as relações de comércio e 
dessem à essas novas terras, características civilizatórias (isso olhado 
pela perspectiva positivista da cultura).  

A construção da profi ssão enfermeira se deu em meio à muitos 
interesses políticos e econômicos, como, por exemplo a escassez de 
mão de obra de serviços de ordem prática no campo da saúde pública 
e que na época a consolidação da profi ssão/formação médica recém 
-trazida para o Brasil, não se identifi cou com a natureza desse trabalho, 
bem como projetos econômicos e políticos que se preocupavam com 
a questão da saúde pública, em detrimento das epidemias chamadas 
doenças tropicais que afastavam os investimentos econômicos, logo, 
precisavam de controle social .

O próprio plano nacional que fundaram as bases da república, e 
que reivindicavam lugares sociais mais científi cos para contingenciar 
as epidemias, se fundamentava também pelas correntes positivistas 
e humanistas. E isso até hoje no campo epistemológico nos 
convence enquanto ciência, como podemos ver nas palavras de 
Melo (2015, p. 2).
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Nesse sentido, este estudo coaduna com a corrente de 
pensamento que defende a Enfermagem como uma ciência 
humana é uma disciplina relativamente jovem, data de meados 
do século XIX; por isso, ela está suscetível à tentação de seguir 
as pautas das ciências naturais, sem criar questionamentos 
fi losófi cos, epistemológicos, éticos e científi cos relevantes ao 
estudo da Enfermagem e dos fenômenos de enfermagem.

Logo, se hoje a enfermagem brasileira se auto defi ne como 
uma ciência humana, é porque traz em sua genealogia, as ideias 
humanistas que fundaram as bases da república no país no início da 
sua profi ssionalização, e que fazia parte do pensamento da época, ou 
seja, a ideia intrínseca à de nacionalismo. E que mais tarde culminou 
no modo antidemocrático brasileiro (ditadura militar). Nesse 
contexto de consolidação dos valores da república, o país também 
desenhava o que seria a ciência da cura. 

A importação do aparato do Estado português para o território 
do Brasil, e a massifi cação dos valores nacionalistas, não era só um 
estabelecimento territorial, mas uma expropriação de todos os saberes 
culturais “selvagens” dos povos originários dessa terra. Por tanto, 
havia um esforço para estabelecer a ideia de “civilidade”, logo, uma 
ideia científi ca sobre a cura, colocando de lado todas as interferências 
xamânicas, populares sobre o curar dos povos originários do Brasil. 

O conceito de cura trazida pela Europa nessa mesma época, 
gradualmente relacionado a uma ideia pretensiosa de que a ciência 
curava de maneira verdadeira, ideias advindas da então recém- 
revolução pasteuriana, onde as noções de prevenção e de cura 
tomavam o discurso científi co.  “Era uma revolução porque, pela 
primeira vez, fatores etiológicos até então desconhecidos estavam 
sendo identifi cados; doenças agora poderiam ser prevenidas e 
curadas” (SCLIAR, 2007, p. 34).

Hoje o campo entendido como saúde no Brasil, produziu diversos 
conceitos, e introduziu maneiras de pensar a saúde para além do que 
é biológico, contrariando as primeiras defi nições da época da recém 
-república. Porém, o conceito de cura, permanece em consonância 
com o conceito de doença. 

Essa ideia da cura científi ca, funcionou como base de poder para 
o surgimento de ciências outras no Brasil, e que estas não poderiam 
habitar essa ciência normativa, não por incapacidade, ou por uma 
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não natureza, mas pelo fato de ser necessário a ideia de suporte.  
Entendo que quando o campo científi co da medicina se consolidada 
no Brasil como campo normativo e científi co, localizo também que 
ao surgir a norma, naturalmente surge o que dará suporte à norma, 
ou o que resiste a ela. 

Pelas análises de poder de Foucault (2005), já é conhecido por 
muitos estudos que no campo da saúde há dominação de saberes. 
Quero apontar o fato da “ciência” (e aqui digo, qualquer uma), ser 
um fazer dominado por saberes masculinizantes. Não masculinos 
do ponto de vista de serem produzidas por homens (gênero), mas 
de uma totalização normativa, cultural, social construída por lógicas 
masculinas, ou seja, lugares de poder/dominação, como propõem as 
análises foucaultianas. 

Diante da hipótese que o campo da saúde a partir do conceito de 
cura produz um campo normativo de dominação científi ca, penso 
que a enfermagem atua como uma contra norma que sustentou 
a efetuação do poder nesse campo. Logo, a cura é aquilo que 
não pôde ser utilizado pela contra norma (enfermeira) no campo 
epistemológico, restando apenas uma afi rmação daquilo que foi 
possível ocupar, qual seja, a noção de cuidado!

Só houve saberes dominadores (cura), quando houve igualmente 
saberes com potência para ser dominada (cuidado). Que para mim, 
é o caso do campo de disputa entre cura e cuidado, logo, o campo 
epistemológico da Enfermeira. 

Não pude escapar de pesquisar o papel que estava sendo atribuído 
à mulher nessa época, visto que quando o surgimento da profi ssão 
enfermeira no Brasil foi convocado e instituído por ações governistas, 
ou seja, pelo Estado (decreto 791 de 1890) onde convocava a criação 
de uma escola para enfermeiras no Brasil, direcionado ao público 
feminino. 

Em regra, não encontrando aplicação imediata e remunerada 
para sua actividade educada, ou conservam-se nos 
estabelecimentos que as preparam e que as não despedem, 
perdendo assim tempo e impedindo o recebimento de outras 
necessitadas, ou se unem por casamentos desiguais que quase 
nunca a mutua afeição determina, pelo que se constituem 
novas fontes de gerações infelizes, que voltam mais tarde 
aos pontos de agasalho dos seus progenitores. A escola de 
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enfermeiras, pois, que o decreto que vos ofereço tende a 
criar, abre, me parece, um campo vastíssimo á atividade da 
mulher, onde, por sua delicadeza de sentimentos e apuro de 
carinhos, não terá competidores, quer junto aos leitos dos 
enfermos hospitalares, quer nas casas particulares onde serão 
o complemento do médico (BRASIL, 1890). 

Se faz necessário pensar: o porquê dessa convocação para mulheres? 
Por tanto, faço uso desse questionamento sobre a condição da 
mulher no campo social na época da convocação e profi ssionalização 
da enfermeira, para apoiar meus questionamentos e hipóteses de que 
no campo epistemológico, o conceito de cuidado que a enfermeira 
assume como objeto de sua ciência, funciona para o campo da saúde 
como aquilo que sustenta a norma, ou seja, a noção de cura. 

Ao convocar mulheres para assumir um lugar no campo da saúde, 
a partir de categorias essencialmente de mulheres, serviu na medida 
para o campo da saúde, se apoiar nas “fazedoras de cuidado” e não 
nas curadoras. 

  CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sabemos que o lugar atribuído à enfermeira no campo da saúde, 
foi sempre desqualifi cado como saber científi co. Diante de uma 
invisibilidade, e de uma não autorização do uso conceito de cura, a 
enfermeira assumiu o cuidado como objeto de sua profi ssão. 

O fato é que no Brasil, as disputas epistemológicas no campo da 
saúde se deram em meio à muitos atravessamentos sociais e políticos, e 
que dentro dessas disputas, o cuidado atribuído à imagem da mulher 
na época, serviu de base para um chamamento de mulheres para 
ocupar um lugar no campo da saúde como cuidadoras, inaugurando 
a formação de enfermeiras.  

Portanto, a enfermeira assumiu o conceito de cuidado no campo 
epistemológico, e que até os dias atuais reforça a ideia de valores 
cuidadores às mulheres, e às enfermeiras como se fosse algo da 
natureza de mulheres. 

Porém, pela lógica masculinizante e patriarcal do campo social, 
do mesmo modo que há uma desqualifi cação do lugar da mulher 
(“porque a mulher pela sua natureza suporta, portanto, é suporte”), é 
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difícil uma valorização daquilo que não é conseguido como esforço, 
justamente por que é inato. 

Logo, deixo aqui uma reivindicação por uma epistemologia 
atribuída à enfermeira a partir da nossa potência, e não como aquilo 
que nos foi autorizado. E que fi que claro que não é questão de 
nome ou de palavra, mas sim de dar signifi cado. Se for cuidado, 
se for cura, se for curandeira, se for cuidadora, é necessário que 
mulheres enfermeiras afi rmem sua existência, para que possamos 
pensar/propor conceitos epistemológicos mais aliados as maneiras 
de ser e estar no mundo, e que nos potencializem tanto como como 
mulheres, quanto a enfermeiras. 
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