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Castro P. Avaliação da qualidade de um serviço de saúde 

suplementar na percepção do usuário. [Tese] São Paulo (SP): 

Escola de Enfermagem da USP; 2015. 

RESUMO 

Introdução: A prevalência de condições crônicas em todo o mundo 

vem apresentando significativo crescimento, todavia os serviços de 

saúde, ainda, encontram-se, majoritariamente, organizados para o 

atendimento de condições agudas de saúde. Na saúde suplementar 

essa lógica não é diferente e considerando que o mercado de saúde 

suplementar responde, atualmente, pelo atendimento de parcela 

expressiva da população brasileira torna-se relevante a 

compreensão da qualidade nesse cenário. Objetivo: Compreender a 

percepção acerca da qualidade de um serviço de saúde 

suplementar, perspectiva do usuário. Caminho metodológico: 

Estudo de abordagem qualitativa, cujo cenário foram os serviços 

próprios de saúde de uma empresa de autogestão. Os participantes 

foram usuários desse serviço, localizado em Brasília-DF. Os dados 

foram coletados após anuência do Comitê de Ética, por meio de 

entrevista associada à estratégia da observação, no período entre 

agosto e outubro de 2014. O corpus de dados foi apresentado em 

forma de narrativas e analisados segundo a análise de conteúdo. 

Achados: A partir das narrativas foram estabelecidas cinco 

categorias de análise que possibilitaram ampliar a compreensão, a 

saber: o vínculo como elemento de liga na qualidade do cuidado; a 

família como cimento do cuidado da condição crônica; a relação 

biopolítica do cuidado; a percepção da condição crônica; e a 

integralidade e continuidade do cuidado. As categorias foram 

discutidas à luz da sociologia do quotidiano, proposta por Maffesoli, 

possibilitando a compreensão da construção do imaginário de 

qualidade e do cuidado dos participantes. Para análise interpretativa 

dos dados foi utilizado o referencial da Trajetória da Doença Crônica, 

apresentada por Bury. Considerações finais: O estudo permitiu 

compreender o imaginário de qualidade compartilhado por usuários 

de um serviço de autogestão, que apresentam características 

próprias no consumo e acesso a serviços de saúde, em muito 

relacionadas à cultura organizacional compartilhada. Assim, a 

qualidade para o usuário de uma autogestão apresenta como 

elementos fundamentais o vínculo, a integralidade solidariedade 

orgânica. 

Descritores: Saúde suplementar; Qualidade da Assistência à 

Saúde; Avaliação de serviços de saúde. 



 

 

 



 

 

Castro P. Quality evaluation of a supplementary health service on the 

user's perception. [Thesis] São Paulo (SP): School of Nursing of the 

University of São Paulo; 2015. 

ABSTRACT 

Introduction: The prevalence of chronic conditions around the world 

has shown significant growth, however health services also are, 

mostly, organized for the care of acute health conditions. In the 

health insurance that logic is no different and considering the 

supplementary health market is now responsible for a significant 

portion of care of the population becomes relevant to understanding 

the quality in this scenario. Aim: To comprehend the perception of 

the quality of a supplementary health service user perspective. 

Methods: A qualitative study, whose scenario was the very health 

services in a self-management company. The participants were 

users of that service, located in Brasilia. Data were collected after 

approval of the Ethics Committee, through interviews associated with 

the observation strategy in the period between August and October 

2014. The data corpus was presented as a narrative and analyzed 

according to content analysis. Findings: From the narratives were 

established five categories of analysis that enabled broaden the 

understanding, namely: the link as an alloying element in quality of 

care; the family as cement care of chronic conditions; biopolitics 

relationship of care; the perception of chronic condition; and the 

completeness and continuity of care. The categories were discussed 

in light of everyday sociology proposed by Maffesoli, enabling the 

understanding of the quality of imaginary construction and care of the 

participants. For interpretative analysis of the data it was used the 

reference of Trajectory of Chronic Disease, presented by Bury. Final 

considerations: The study permitted to comprehend the quality of 

imaginary shared by users of a self-management service, which has 

specific characteristics in consumption and access to health services, 

closely related to the shared organizational culture. Thus, the quality 

for the user of a self-management features as fundamental elements 

the bond, integrality and organic solidarity. 

Descriptors: Supplemental Health; Quality of Health Care; Health 

Services Evaluation. 



 

 



 

 

Castro P. Evaluación de la calidad de un servicio de salud 

complementario sobre la percepción del usuario. [Tesis] São Paulo 

(SP): Escuela de Enfermería de la Universidad de São Paulo; 2015. 

RESUMEN 

Introducción: La prevalencia de enfermedades crónicas en todo el 

mundo ha mostrado un crecimiento significativo, sin embargo los 

servicios de salud también son, en su mayoría, organizada para la 

atención de problemas de salud agudos. En el seguro de salud que 

la lógica no es diferente y teniendo en cuenta el mercado de la salud 

complementario es ahora responsable de una parte importante de la 

atención de la población que es relevante para la comprensión de la 

calidad en este escenario. Objetivo: La comprensión de la 

percepción de la calidad de la perspectiva del usuario de servicios 

de salud complementario. Camino metodológico: Un estudio 

cualitativo, cuyo escenario fue los servicios de salud propios de una 

empresa de autogestión. Los participantes eran usuarios de ese 

servicio, que se encuentra en Brasilia. Los datos fueron recogidos 

después de la aprobación del Comité de Ética, a través de 

entrevistas relacionadas con la estrategia de observación en el 

período comprendido entre agosto y octubre de 2014. El corpus de 

datos se presenta como una narrativa y analizados según el análisis 

de contenido. Resultados: A partir de las narraciones se 

establecieron cinco categorías de análisis que permitió ampliar la 

comprensión, a saber: el vínculo como elemento de aleación en la 

calidad de la atención; la familia como el cuidado de cemento de las 

enfermedades crónicas; biopolítica de relación de la atención; la 

percepción de la condición crónica; y la integridad y continuidad de 

la atención. Las categorías fueron discutidos a la luz de la sociología 

cotidiana propuesto por Maffesoli, lo que permite la comprensión de 

la calidad de la construcción imaginaria y la atención de los 

participantes. Para se utilizó análisis interpretativo de los datos de la 

referencia de la trayectoria de las Enfermedades Crónicas, 

presentado por Bury. Consideraciones finales: El estudio permitió 

comprender la calidad de imaginario compartido por los usuarios de 

un servicio de autogestión, que tiene características específicas del 

consumo y el acceso a servicios de salud, estrechamente 

relacionada con la cultura organizativa compartida. Por lo tanto, la 

calidad para el usuario de una autogestión cuenta como elementos 

fundamentales del vínculo, integridad y solidaridad orgánica. 

Descriptores: Salud Complementaria; Calidad de la Atención de 

Salud; Evaluación de Servicios de Salud. 
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CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 
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23 

 

A opção por aprofundar os estudos sobre o cuidado de 

pessoas em condições crônicas justifica-se pelas vivências, tanto 

acadêmicas como de atuação profissional. O desenvolvimento de 

atividades de ensino, pesquisa e extensão em um ambulatório de 

estomias, de um hospital público do Mato Grosso, despertaram as 

primeiras nuances de envolvimento e interesse nessa temática. 

Dessa experiência foram realizados projetos de pesquisa, que 

culminaram na verticalização dos conhecimentos na atenção à 

pacientes na referida modalidade de atenção. 

Os citados projetos evidenciaram as dificuldades encontradas 

pelas pessoas em condições crônicas na (re)inserção social. Tais 

percepções foram discutidas ao longo do mestrado acadêmico, cuja 

dissertação apresentava considerações relacionadas aos impactos 

da condição crônica na organização e dinâmica de uma família.  

Nessa ocasião, foi possível compreender como se dá o 

processo de adoecimento e de promoção do cuidado na condição 

crônica. Ainda que se trate de um agravo à saúde, as condições 

crônicas apresentam reflexos nos aspectos econômicos, em virtude 

dos medicamentos ou mesmo da necessidade de afastamento do 

mercado de trabalho; nas relações sociais da pessoa, tanto 

relacionada aos cuidados em saúde quanto a dificuldade de 

aceitação social; ou mesmo nos papéis desempenhados pelas 

pessoas na dinâmica familiar. 

O mundo vem convivendo com maior frequência, e por maior 

período de tempo, com as condições crônicas. Entretanto, os 

serviços de saúde, ainda, organizam-se para o atendimento de 

condições agudas de saúde, o que dificulta o atendimento das 

necessidades de saúde de pessoas em condições crônicas em sua 

completude. 

Dessa forma, é importante que os serviços de saúde  

percebam-se como parte do parte do cuidado e organizem-se de 
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modo a possibilitar a qualidade assistencial e, consequentemente, 

minimizem as os impactos no quotidiano de cada pessoa. 

Essas experiências instigaram não apenas a continuidade e 

aprofundamento da investigação científica, mas também 

direcionaram minha atuação profissional. O cuidado em condições 

crônicas vem ganhando espaço na pauta de discussões entre os 

gestores de saúde, levando ao desenvolvimento de tecnologias, 

estratégias de cuidado e programas de saúde específicos. 

A oportunidade de conhecer e atuar no mercado privado de 

saúde, em uma das maiores autogestões do país, possibilitou o 

reconhecimento de muitos avanços nessas estratégias, mas também 

a identificação das principais lacunas existentes, especialmente na 

garantia da qualidade dos cuidados de condições crônicas.  

Diante dessas considerações e conhecendo as lacunas 

existentes na literatura, este estudo tem por objeto a pessoa em 

condição crônica e sua percepção da qualidade de um serviço de 

saúde suplementar. 
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OBJETIVO 

_______________________________________________________ 
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Compreender a percepção acerca da qualidade de um serviço 

de saúde suplementar, sob a ótica do usuário. 
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EIXO NORTEADOR 

_______________________________________________________ 
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A Figura 1 mostra a distribuição nos nove capítulos desta tese desde 

a organização de ações e políticas de saúde até as perspectivas e 

desafios da avaliação da qualidade em um serviço de saúde 

suplementar. 

Figura 1 - Esquema demonstrativo dos capítulos do estudo. São 
Paulo, 2015 
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CAPÍTULO 1 

AS POLÍTICAS DE SAÚDE FRENTE À  

CONDIÇÃO CRÔNICA 

_______________________________________________________ 

 A condição crônica no cenário global 

 A interface entre a doença e a condição crônica 

 Os serviços de saúde frente à condição crônica 
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CAPÍTULO 1 - AS POLÍTICAS DE SAÚDE FRENTE À 
CONDIÇÃO CRÔNICA 

 

1.1 A condição crônica no cenário global 

O aumento da incidência e prevalência das condições crônicas 

em todo o mundo é evidente e inquestionável. Relação pode ser 

feita tanto ao aumento da expectativa de vida da população quanto à 

“globalização dos riscos”1.  

Com as mudanças pelas quais a sociedade passou no decorrer 

das últimas décadas e os avanços tecnológicos e científicos na área 

da saúde, hoje a população mundial vive mais. A expectativa de vida 

da população mundial atinge os 65 anos, em relação aos 46,5 anos 

da década de 502.  

Acompanhando a tendência mundial, desde a década de 1960, 

o Brasil vem apresentando processos de transição social e 

demográfica acelerado1. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística - IBGE, em apenas 34 anos a população brasileira 

praticamente dobrou e houve aumento de 10 milhões de pessoas 

entre 2000 e 20043. 

Associado ao aumento da expectativa de vida é importante 

considerar o incremento tecnológico nas ciências da saúde. A 

relação desses fatores aponta as relações com o aumento da 

prevalência de condições crônicas na população mundial. 

Entretanto, ao se avançar sobre essas mesmas causas é 

notório o incremento da incidência de condições crônicas em 

populações cada vez mais jovens, o que pode ser justificado pela 

crescente disponibilidade e facilidade de acesso a produtos poucos 

saudáveis1. Além disso, a agilidade da troca de informações e 

incorporação massiva de elementos tecnológicos à vida quotidiana 

inerente ao processo de globalização corrobora com a rapidez desse 
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processo. Considerando a incidência em populações cada vez mais 

jovens, as condições crônicas passam a figurar, também, como 

responsável por grande parte das incapacidades em todo o mundo. 

Ao se analisar, separadamente, as justificativas relacionadas 

ao aumento das condições crônicas, observamos a característica de 

maior prevalência em idosos. As condições crônicas instalam-se 

mais precocemente, enquanto as pessoas vivem por mais tempo. A 

população não apenas vive mais como busca qualidade de vida ao 

longo do processo de envelhecimento. Assim, cria-se um cenário 

não somente de aumento da prevalência de condições crônicas, 

mas de maior tempo convivência com ela.  

A OMS prevê ainda que, até 2020, as condições crônicas serão 

responsáveis por 78% da carga global de doenças nos países em 

desenvolvimento¹. De acordo com o banco Mundial, representam 

dois terços da carga de doenças do mundo4. 

O impacto das condições crônicas no cenário global mostra-se 

bastante semelhante em diferentes países e sociedades. Além das 

mudanças no ambiente social e econômico, que generalizaram os 

fatores de risco1, o processo de globalização provocou impactos em 

elementos culturais de muitas sociedades. No que tange aos países 

em desenvolvimento, a população e governos convivem com a 

condição crônica há mais tempo e tendem a apresentar melhores 

estruturas de saúde para cuidado da população com esse perfil de 

agravo. 

Atualmente, as condições crônicas figuram como principal 

causa de mortalidade e incapacidade no mundo, responsável por 

59%5. Nos países da América Latina e Caribe, diante da mudança de 

perfil epidemiológico e envelhecimento populacional as condições 

crônicas respondem por mais de 69% de mortes nessas regiões.  
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As condições crônicas deixam, ainda, de ser atreladas 

exclusivamente a aspectos como envelhecimento e sociedades 

economicamente desenvolvidas. Evidências crescentes apontam 

que as doenças crônicas vêm acometendo países em 

desenvolvimento, entretanto os pobres tendem a carregar fardo 

maior que os ricos1. 

Além dos riscos relacionados às condições crônicas, há ainda 

que se conviver com aspectos sociais, como a violência e fatores de 

risco relacionado a doenças infecciosas e parasitárias. Fatores que 

decorrem tanto do menor poder aquisitivo como da ausência de 

suporte social e faz que com que populações pobres convivam com 

“tripla carga” de doença1.  

Conforme apontado pelo Banco Mundial, as condições crônicas 

afetam, em grande medida, com os gastos das famílias com 

cuidados em saúde e medicamentos. Tal fato corrobora com o 

aumento da inequidade das condições de saúde e acesso a 

cuidados em saúde das pessoas4.  

Assim, as condições crônicas instalam um circulo vicioso, em 

que o baixo poder aquisitivo dificulta a adoção de hábitos de vida 

saudáveis e favorecem o adoecimento. A maior dificuldade de 

acesso a serviços de saúde tende a retardar o diagnóstico e 

tratamento, o que corrobora com a instalação de condições crônicas, 

geralmente incapacitantes. Com baixa escolaridade e menor poder 

de atuação profissional o círculo vicioso reinicia-se. 

O reflexo das condições crônicas é percebido tanto nas 

pessoas e famílias como na organização dos serviços de saúde. É 

importante que serviços e profissionais de saúde ampliem a 

percepção do cuidado a condições crônicas mais do que como 

doenças crônicas. 
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Visando a produção de respostas às novas demandas de 

saúde da população, em 2011, o Brasil lançou o Plano de Ações 

Estratégicas para o Enfrentamento de Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis 2011-20126. A proposta contempla as quatro 

doenças mais prevalentes entre a população brasileira (diabetes, 

câncer, crônicas respiratórias e cardiovasculares) e seus fatores de 

risco em comum, como tabagismo, álcool, inatividade física, 

obesidade, dentre outros. Tem por objetivo o estímulo ao 

desenvolvimento de estratégias de promoção, prevenção e controle 

desse grupo de agravos. 

1.2 A interface entre a doença e a condição crônica 

A primeira conceituação de doença crônica data de 1957, feita 

pela Comissão de Doenças Crônicas de Cambridge, tomada como 

patologias de longa permanência, geralmente, irreversíveis e 

incapacitantes. Seguindo o mesmo entendimento, a Organização 

Mundial de Saúde por muito tempo remetia-se às doenças crônicas 

como processos patológicos associados a câncer, diabetes, doenças 

cardíacas e respiratórias. 

Entretanto, tanto os perfis de agravos quanto o processo de 

adoecimento são variados e demandam cuidados múltiplos e 

complexos dos serviços de saúde, sendo importante considerar, 

também, os impactos nas demais dimensões da vida da pessoa, 

bem como os reflexos nos contextos familiar e social. 

As condições crônicas vão, portanto, além das doenças 

crônicas. Refere-se às condições de saúde caracterizadas como 

enfermidades em que há sofrimento, mas não doenças conforme o 

padrão do modelo biomédico7. Assim, podem ser classificados como 

condições crônicas tanto os agravos cardiometabólicos e 

deficiências contínuas, quanto condições ligadas à maternidade e ao 

período perinatal e transtornos mentais. 
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Seguindo tendências apresentadas pela Organização Mundial 

de Saúde2, os agravos renocardiovasculares apresentam maior 

prevalência na população brasileira acometida por condições 

crônicas5. Todavia tem-se observado tendência crescente de 

elevação na prevalência de transtornos mentais, em especial no que 

tange episódios depressivos e transtornos de humor. 

Essa distribuição de prevalência é encontrada entre as 

pessoas assistidas por planos de saúde privados. Ainda que 

parcelas desse grupo apresentem condições socioeconômicas 

variadas, os impactos nas condições de saúde da população tendem 

a se assemelhar. Haja vista a tendência de inversão da pirâmide 

etária brasileira, em especial quando associada aos reflexos da 

globalização nos hábitos de vida e alimentação dos brasileiros. 

É importante considerar, ainda, o impacto gerado pelas 

pessoas em condições crônicas complexas na composição dos 

custos em saúde, sejam eles diretos ou indiretos. A perda de 

qualidade de vida e imposições em readequações nos hábitos de 

vida repercute nos anos potenciais de vida perdida, o que 

compromete não apenas essas pessoas, como, também, suas 

famílias. 

Tal impacto revela-se, ainda, mais importante por se tratar de 

um reflexo das tendências de acometimento das doenças crônicas 

em populações cada vez mais jovens2,5. Relações podem ser feitas, 

nesse caso, com aos hábitos alimentares e a fatores como 

sedentarismo e estresse.  

Assim, tem-se reforçada a importância das ações de prevenção 

de doenças e promoção de saúde, visto que essas pessoas vão 

conviver com uma condição crônica por um maior tempo, 

demandando cuidados e acessando serviços de saúde com maior 

frequência, o que implica na elevação da sinistralidade e dos custos. 
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1.3 Os serviços de saúde frente à condição crônica  

As condições crônicas tornaram-se o principal problema de 

saúde da população2. Os reflexos na vida da pessoa e família 

demandam adaptações constantes e consecutivas, inclusive ao se 

empreender a busca por cuidados em saúde. 

Contudo, ao empreender essa busca, encontramos um sistema 

de saúde organizado fragmentado para o atendimento de condições 

agudas. A demanda aumentada por cuidados em saúde se reflete 

também nas diferentes esferas sociais, especialmente nos serviços 

e profissionais de saúde. 

A organização do mercado de saúde tem focado a oferta de 

cuidados em um modelo de saúde voltado para condições agudas 

de saúde, prevalente ao longo da fase moderna. Entretanto, os 

contextos sociais e ambientais mudaram, sem que os serviços e 

profissionais de saúde se adequassem para atendimento das novas 

demandas. 

Os serviços de saúde mantendo-se organizados, 

prioritariamente, para atendimento de condições agudas faz com 

que se mova em uma relação dialética entre fatores contextuais e 

fatores internos, uma crise universal dos sistemas de saúde8,9. Ou 

seja, os fatores inerentes aos aspectos sociais vêm mudando cada 

vez mais rápido, os quais os sistemas de saúde não têm sido 

capazes de empreender, de modo a garantir o atendimento das 

necessidades de saúde de pessoas em condições crônicas.  

O atendimento dos usuários demanda que os serviços adotem 

uma relação de mercado que tome a demanda como determinante 

da oferta. Entretanto, geralmente essa lógica apresenta-se invertida 

nos serviços de saúde, sendo a demanda determinada pelos 

serviços que a unidade de saúde oferece a esses usuários. Assim, a 
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identificação e atendimento das necessidades de saúde tornam-se 

ineficazes. 

A necessidade de saúde pode ser tomada como a motivação, 

pela busca de cuidado, seja essa motivação evidente ou introspecta. 

Segundo a OMS, as necessidades de saúde podem ser tanto 

percebidas como não percebidas2. Além disso, é importante que as 

necessidades de saúde apresentadas pela família também sejam 

consideradas pelos serviços de saúde na organização do cuidado. 

A instalação de uma condição crônica gera, na família, 

necessidades outras que sequer chegam como demanda aos 

serviços e/ou profissionais de saúde, visto que geralmente 

permanecem internalizadas no quotidiano da própria família3 

Todavia, por vezes essas necessidades não podem ser 

solucionadas. 

Ainda assim, os serviços de saúde e seus profissionais, não se 

mostram sensíveis para perceber tais necessidades. E, imersos na 

racionalidade do atendimento aos períodos de agudização de uma 

doença menos ainda, prejudicam o atendimento dessas 

necessidades de modo resolutivo. 

O cuidado em saúde compreende um contexto complexo de 

interações. Implica em articular o comportamento dos profissionais 

de saúde ou cuidadores, o comportamento dos usuários e as 

relações estabelecidas entre cuidador e pessoa a ser cuidada. É 

essencial o envolvimento de diversos profissionais e serviços de 

saúde em diferentes níveis de atenção, o que se caracteriza como 

um desafio, especialmente para serviços de saúde privados10 ou 

mesmo na saúde suplementar. 

Diante da estrutura e organização dos serviços de saúde, tanto 

no Brasil como no mundo, a avaliação de serviços de saúde quanto 

ao atendimento de indicadores de qualidade devem garantir o 
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atendimento às necessidades de saúde dos usuários. A avaliação 

em saúde é compreendida como sendo desencadeada por uma 

necessidade, uma demanda pragmática11.  

Os cuidados dos profissionais e serviços de saúde devem ser 

voltados também para a família, a partir da identificação das reais 

necessidades de saúde de cada uma delas. Os rearranjos 

necessários no modo de andar a vida, tanto da pessoa quanto da 

família variam, uma vez que depende de fatores intrínsecos, mas 

também são influenciados pela forma como a situação é abordada 

pela família.  

Assim, o cuidado em condições crônicas implica em que o 

serviço de saúde seja organizado de forma centrada no paciente. 

Para tanto é importante que sejam observados aspectos como o 

trabalho multiprofissional, monitoramento regular do paciente e, em 

especial, a compreensão cultural do cuidado para a pessoa família12. 
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CAPÍTULO 2 - AS CONDIÇÕES CRÔNICAS NA SAÚDE 

SUPLEMENTAR 

As operadoras de saúde privadas brasileiras agrupam-se, 

basicamente, em oito categorias, cada uma com sua forma de 

operar, mas todas submetidas à regulação da ANS, dentre elas a 

autogestão13. 

A categoria de autogestão é caracterizada como entidades que 

operam serviços de assistência à saúde ou empresa que se 

responsabiliza pelo plano privado de assistência à saúde. A principal 

diferença reside no fato de que as ações desenvolvidas são 

destinadas, exclusivamente, a oferecer cobertura aos empregados 

ativos de uma ou mais empresas, associados integrantes de 

determinada categoria profissional, aposentados, pensionistas ou 

ex-empregados, bem como a seus respectivos grupos familiares. 

A complexidade do campo relacional que constitui a articulação 

público/privada reside na grande quantidade de atores e na 

multiplicidade de interesses envolvidos no financiamento e na 

alocação de recursos para a assistência à saúde. Empresas 

prestadoras de serviço, operadoras de planos de saúde, 

agenciadores e intermediários na relação de compra e venda de 

pacotes de serviços estabelecem uma teia de relações entre si. 

Nesse contexto deve ainda ser considerado o mercado financeiro e 

o Estado, criando um obstáculo ao planejamento das ações de 

assistência à saúde, uma vez que gera uma dinâmica de articulação 

fragmentada e pouco transparente14. 

Inicialmente as ações de promoção e prevenção de condições 

crônicas na saúde suplementar tinham como foco principal o aspecto 

econômico financeiro15. A partir dos avanços encontrados e do 

acompanhamento da ANS, o foco passou a ser também assistencial, 

com suas garantias e foco na qualidade da atenção prestada16. 
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Em 2012, com a Agência Nacional de Saúde Suplementar 

(ANS), responsável pela regulação da saúde suplementar no país, 

lançou uma política indutora em promoção de saúde e prevenção de 

riscos e doenças. Um programa de incentivo a ações e promoção e 

prevenção em saúde, que visa estimular as empresas, por meio de 

incentivos financeiros e de reconhecimento da instituição. 

Uma das modelagens propostas nessa política prevê ações 

voltadas à população em condições crônicas. As ações são voltadas 

à pessoas que apresentem doenças crônico-degenerativas e alto 

risco assistencial, incorporando ações para prevenção secundária e 

terciária, compressão da morbidade e redução dos anos perdidos 

por incapacidade17. 

Para Wolff, Starfield e Anderson18, o melhor cuidado na 

atenção primária, especialmente da coordenação de cuidado, 

poderia reduzir as taxas de internação por causas evitáveis. A 

importância do cuidado da atenção primária torna-se, ainda, mais 

relevante nos casos de pessoas que (con)vivem com a sobreposição 

de condições crônicas. 

As empresas de saúde suplementar do tipo autogestão, apesar 

de manter o objetivo financeiro, o representa de forma a garantir a 

sustentabilidade na aplicação dos recursos. Os usuários são 

também os mantenedores da empresa, não havendo lucro. Ou seja, 

o resultado positivo entre receitas e despesas gera novo 

investimento nos cuidados em saúde de seus usuários.  

O uso das informações individuais de saúde combinado com 

metodologia apropriada de análise permite avaliar o perfil das 

pessoas e populações para planejar as intervenções, visando à 

gestão das doenças crônicas e a multimorbidade. Dessa forma, 

permite-se ajustar a intensidade das intervenções ao volume de 

fatores de risco de cada pessoa19. 
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Considerando a importância dos fatores de risco e o estilo de 

vida, constata-se a necessidade de um movimento de transformação 

de um modelo baseado no cuidado da saúde para um maior foco na 

promoção de saúde e prevenção de riscos e doenças17. 

Algumas empresas de saúde suplementar vêm organizando 

formas de oferta de cuidados de atenção primária aos seus usuários. 

Alguns casos por parcerias com profissionais e serviços de saúde e 

outros através da construção de estruturas próprias, com equipes 

especializadas e ações organizadas por meio de programas de 

promoção de saúde e prevenção de agravos. 

Os programas de promoção de saúde são criados para gerar 

resultados específicos ou efeitos em um grupo relativamente bem 

definido de pessoas20. As empresas do tipo autogestão aplicam seus 

recursos de modo a garantir a efetividade nos cuidados dessa 

população, por meio do fortalecimento da atenção primária em 

serviços próprios. 

As mudanças de perfil de agravo, cargas de doenças e 

sinistralidade vêm sendo percebidas em diferentes extratos da 

população, usuárias dos diversos tipos de serviços de saúde. 

Percebendo esses impactos em suas carteiras, os serviços de saúde 

suplementar vêm envidando esforços, no sentido de reduzir os 

custos das complicações decorrentes das condições crônicas.   

O aumento da incidência e prevalência de condições crônicas 

no Brasil e no mundo caracteriza-se como um fenômeno social 

recente. Assim, as estratégias e tecnologias para oferta dos 

cuidados em saúde, adequados à complexidade demandada, estão 

em franco desenvolvimento. 

O cuidado de condições crônicas implica que a coordenação 

de cuidado seja contínua e perpasse todos os serviços de saúde. 

Destaca-se a importância da integração dos diferentes níveis de 
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atenção necessários para o atendimento das necessidades de 

saúde de cada pessoa, preservando, inclusive, a segurança do 

paciente12. 

Uma das estratégias mais difundidas atualmente é o Chronic 

Care Model (CCM), proposto por Wagner21, “uma solução 

multidimensional para um problema complexo”, voltado à gestão de 

condições crônicas. Nesse modelo, temas como segurança da 

pessoa em condição crônica, coordenação do cuidado e gestão do 

caso são tomados como norteadores para os serviços de saúde8. 

Assim, o CCM propõe que a população composta por pessoas 

em condições crônicas seja estratificada de acordo com a pirâmide 

de riscos da Kaiser Permanente. A classificação é realizada em três 

grupos, a partir da avaliação da complexidade da condição crônica, 

o que norteará o planejamento e coordenação do cuidado. 

Segundo Porter e Kellog22, a pirâmide de riscos organiza-se a 

partir da complexidade das condições de saúde. Conforme 

apresentado pela própria Kaiser Permanente, a relação e a 

distribuição entre o autocuidado e a atenção dos profissionais de 

saúde é modificada nos diferentes níveis de complexidade23. Quanto 

maior a complexidade da condição crônica, maior a dependência 

das ações dos profissionais e serviços de saúde. 

Em casos de condições mais simples, cerca de 60% das 

pessoas em condições crônicas, ações de promoção de saúde e 

prevenção de doenças apresentam grande efetividade. As ações se 

voltam ao fortalecimento do autocuidado apoiado. 

Em condições crônicas altamente complexas, que acometem 

entre 3% e 5% da população, o cuidado é organizado por meio do 

gerenciamento de caso. Essa estratégia permite que o cuidado da 

condição crônica seja centrado no paciente, atendendo às 

necessidades específicas de cada um. 
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A estratificação do risco e identificação da complexidade da 

população auxilia no planejamento de ações e a oferta de cuidados 

adequados para cada pessoa. Assim, tem-se favorecida a 

efetividade das ações no local certo, com custos e tecnologias mais 

adequados8.  

Entendendo as diferentes nuances que perpassam o sistema 

de saúde brasileiro, em especial o sistema público, Mendes 

desenvolveu o Modelo de Atenção às Condições Crônicas 

(MACC)24. O modelo proposto agrega, ao apresentado no CCM, 

especificidade do Sistema Único de Saúde (SUS)8, especialmente a 

universalidade. 

A adoção de estratégias de organização do cuidado de 

condições crônicas, voltadas ao cuidado centrado no paciente 

corrobora com o uso racional dos recursos em saúde. 

Especialmente quando associado ao uso de tecnologias de cuidado, 

que favorece a comunicação com o usuário. 

O uso de tecnologias como e-mail, monitoramentos telefônicos 

ou mesmo equipamentos de telemetria permitem que os 

profissionais de saúde tenham um melhor acompanhamento das 

condições dos usuários, favorecendo as orientações em saúde e a 

coordenação de cuidados. 

Considerando que uma empresa, ainda que caracterizada 

como uma autogestão se organiza aos moldes da estratégia de 

saúde da família, o MACC é também o que melhor atende a 

organização dos cuidados em saúde da população. Além disso, o 

modelo garante o atendimento dos diferentes níveis de 

complexidade das condições crônicas da população. 

Uma vez que o objetivo de uma empresa de autogestão esteja 

voltado, especialmente, à promoção e prevenção de saúde, o 

modelo de atenção ao crônico adotado deve abarcar os diferentes 
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níveis de complexidade. Apesar dos usuários serem 

majoritariamente idosos, a empresa opta pela adoção de estratégias 

de cuidado com maior grau de tecnologia, como o monitoramento 

telefônico, intercalado com ações presenciais pela equipe 

multiprofissional de saúde, a depender da complexidade de cada 

usuário. 
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           A Lei Orgânica da Saúde (8080/1990), em seu Art. 7º 

apresenta os princípios a serem seguidos por serviços públicos de 

saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que 

integram o SUS na organização e oferta de serviços de saúde. Um 

dos princípios é o da integralidade, entendido como “um conjunto 

articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, 

individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis 

de complexidade do sistema”25.  

Mattos26 apresenta a integralidade a partir de três diferentes 

conjuntos de sentidos. O primeiro deles em referência aos atributos 

de boas práticas de saúde, não apenas os serviços de saúde, mas 

também a todas as demais instituições que contribuem, direta ou 

indiretamente, para garantir condições de saúde à população. Além 

disso, o modo de organização dos serviços de saúde e o 

desenvolvimento de políticas de saúde específicas também são 

discutidos pelo autor como conjuntos de sentido. 

Assim, as ações do mercado de saúde, seja público ou privado, 

para implementação da integralidade se voltam apenas às ações 

dos serviços de saúde, Não são considerados os demais sentidos 

discutidos pelo autor como inerentes à efetivação do princípio da 

integralidade. 

Tal qual aponta Cecílio27, o que ocorre hoje na área da saúde é 

uma inversão da lógica da lei de mercado. No sistema público de 

saúde, é a oferta que controla a demanda; as práticas de saúde não 

são desenvolvidas a partir das necessidades apresentadas pelos 

usuários, mas tais necessidades devem adequar-se às práticas à 

disposição nos serviços de saúde. 

O termo integralidade apresenta um conjunto de sentidos e 

significados com grande potencial de aproximar o desenvolvimento 

de políticas de saúde dos pressupostos éticos e organizacionais, 

capazes de orientar as relações entre gestores, profissionais e 
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usuários no quotidiano das instituições de saúde, seja no plano 

individual (onde o cuidado surge como ação inovadora capaz de 

gerar práticas eficazes), seja no plano sistêmico (onde o acesso aos 

níveis de complexidade na rede de serviços de saúde se impõe 

como direito de cidadania)28. 

Assim, a integralidade é entendida de forma ampliada, como 

uma ação social que resulta da interação democrática entre os 

atores no quotidiano de suas práticas na oferta do cuidado de saúde, 

nos diferentes âmbitos de atenção do sistema29. 

Nessa direção, a condição crônica torna mais evidente a 

importância dessa compreensão, de modo que possam ser 

efetivados os princípios da integralidade e resolutividade postos 

como eixo do cuidado profissional em saúde. 

Dessa forma, a integralidade se caracteriza como um conjunto 

de três princípios para que seja percebida em sua completude. É 

importante que a pessoa seja percebida em sua integralidade. Como 

um ser multidimensional, ela apresenta características além do 

corpo físico, o que se estende às necessidades de saúde. 

É importante que seja garantido o acesso aos diferentes níveis 

de atenção. Assim, se permite o atendimento das diferentes 

necessidades de saúde apresentadas por cada pessoa em 

diferentes momentos da vida. Para tanto, é fundamental que não 

apenas os serviços, mas também os sistemas de saúde estejam 

organizados de tal forma que possibilitem a efetivação das ações. 

O planejamento e desenvolvimento dos cuidados em saúde à 

luz destes princípios da integralidade se toram ainda mais relevantes 

quando se trata do cuidado de condições crônicas. Uma das 

principais características destas condições é a demanda por cuidado 

contínuo e prolongado. O planejamento de longo prazo das ações é 
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fundamental para a efetividade do tratamento, controle das 

condições crônicas e qualidade do cuidado. 

Ações voltadas à avaliação de serviços de saúde são afins à 

integralidade, uma vez que consideram as ações tomadas no 

quotidiano de profissionais e serviços de saúde. A partir do 

envolvimento de usuários, profissionais e serviços, têm-se os 

sujeitos envolvidos na produção de cuidados em saúde. 

Em um cenário de uma autogestão os papéis desempenhados 

por esses sujeitos se tornam ainda mais imbricados. A cultura de 

pertencimento é alimentada na medida em que há o fortalecimento 

do vínculo dos usuários com os profissionais de saúde e os serviços 

próprios, o que reforça a importância do desenvolvimento de ações 

voltadas à avaliação da qualidade. 

Além disso, práticas avaliativas apresentam caráter formativo, 

característica fundamental no processo de cuidado de pessoas em 

condições crônicas. O comprometimento com o autocuidado 

perpassa a construção e o fortalecimento da cidadania, 

especialmente a partir do conhecimento, da compreensão da saúde 

como um direito construído pelo esforço coletivo30. 
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4.1 Opção pela pesquisa qualitativa 

A opção pela adoção da estratégia de pesquisa qualitativa 

justifica-se pelo objetivo de compreender a qualidade do cuidado de 

condições crônicas na perspectiva dos participantes deste estudo e 

pela profundidade demandada na identificação e de elementos 

subjetivos, a fim de que os mesmos sejam analisados, 

compreendidos e convertidos em ações objetivas. 

O estudo caracteriza-se como qualitativo, sob a ótica da 

história de vida focal, operacionalizada pela entrevista em 

profundidade. O elemento focal foi o processo de inclusão do 

participante no programa de cuidado de crônicos de uma operadora 

de saúde suplementar do tipo autogestão. 

Tal opção ocorreu por acreditar que somente por meio dessa 

abordagem seria possível compreender a maneira do participante 

“vivenciar o mundo”. Consequentemente tem-se favorecida a 

identificação de elementos de satisfação e percepção da qualidade 

sob a perspectiva desses participantes, em relação ao 

acompanhamento e os cuidados empreendidos pela empresa.  

A empresa apresenta serviços próprios de saúde, voltados à 

atenção primária. Desde a criação destes serviços próprios, a 

instituição optou pela organização das ações de saúde por meio da 

Estratégia Saúde da Família. Esta característica favoreceu, ainda 

mais a adoção da história de vida focal como uma das estratégias 

metodológicas para o desenvolvimento deste estudo. 

A história de vida focal permite a rememoração dos fatos 

vividos e é necessário considerar que a memória opera com grande 

liberdade, escolhendo acontecimentos no espaço e no tempo, não 

de modo arbitrário, mas porque esses acontecimentos guardam 

relação entre si31.  
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O sujeito que rememora não lembra uma ou outra imagem, 

mas evoca, dá voz, faz falar e reitera o conteúdo de suas vivências. 

Além disso, permite ao pesquisador, ver e observar; é, portanto, 

captar a maneira do entrevistado “vivenciar o mundo”32. 

Essa abordagem metodológica é considerada uma importante 

forma de pesquisar o sentido da experiência humana18. Permite a 

compreensão profunda do vivido, por meio da descoberta, da 

exploração e da avaliação de como as pessoas compreendem seu 

passado, vinculam sua experiência individual a seu contexto social, 

interpretam-na e lhes dão significado. 

Uma vez vinculados a uma equipe saúde da família, os 

usuários entrevistados apresentam características de cultura e 

comportamento próprios. Por se tratar de uma autogestão, a 

população atendida se constitui de pessoas de uma mesma 

empresa e compartilham a mesma cultura organizacional e, por 

vezes, ambientes de convivência social fora do ambiente de 

trabalho. 

4.2 O universo da pós modernidade 

Cuidados em saúde, especialmente no caso de condições 

crônicas, abarcam relações complexas entre profissionais de saúde, 

pacientes e famílias. É inevitável que se considere a presença de 

relações sociais nesse contexto, a partir do estabelecimento de 

vínculos profissionais, de respeito e confiança mútuos. 

O cuidado de condições crônicas perpassa o envolvimento de 

profissionais e serviços de saúde, famílias e o comprometimento da 

própria pessoa com o autocuidado. A partir do diagnóstico, as 

(re)adequações no estilo de vida podem implicar em reflexos 

importantes nos hábitos, interações sociais e autoimagem. Frente ao 

compartilhamento de ritos, símbolos, signos, mitos são 

(re)construídos os significados e significações que estruturam e 
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sustentam um corpo social, ou seja, o que faz de cada um, individual 

ou coletivamente, elemento do conjunto global. 

Tais características aproximam-se de um dos conceitos de 

cultura mais bem aceitos pela antropologia, apresentado por Tylor  

citado por Helman33, “complexo que inclui conhecimento, crença, 

arte, moral, leis, costumes e todas as outras opiniões e hábitos 

adquiridos pelo homem como membro da sociedade”. 

Diferentemente da teoria da antropologia médica americana, que 

afirma a cultura como determinante do sujeito, a aproximação das 

escolas europeias com a sociologia discutem a cultura de cada 

pessoa como determinada pela sociedade, mas também como 

determinante. 

Nesse sentido, Geertz34 apresenta a cultura como um 

conjunto de símbolos para o controle do comportamento, 

estabelecendo o vínculo entre as pessoas. Entretanto, ainda que o 

conceito discutido pela antropologia venha apresentado remodelado 

ao longo do tempo, a racionalidade inerente à modernidade não é 

capaz de contemplar as múltiplas dimensões do quotidiano. 

A pós-modernidade surge a partir da crise dos paradigmas 

cristalizados da modernidade. Em uma análise da sociedade 

contemporânea, Maffesoli35 apresenta paradigmas diferentes e 

opostos, iniciando uma nova fase histórica definida como “a sinergia 

de fenômenos arcaicos com o desenvolvimento tecnológico”. 

O esquema a seguir ilustra a ideia básica de Maffesoli36 

quanto à passagem da Modernidade para a Pós-Modernidade. 
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Figura 2 – Esquema ilustrativo da passagem da modernidade para a pós-
modernidade segundo Maffesoli (2000). 

 
Fonte: Maffesoli (2000, p. 9) 

Segundo Maffesoli37, “como uma colcha de retalhos, a pós 

modernidade é feita de em conjunto de elementos totalmente 

diversos que estabelecem entre si interações constantes”. A pós 

modernidade apresenta-se como uma teoria voltada a quebra dos 

paradigmas cristalizados pela modernidade. Durand38, discutindo a 

confluência entre o romantismo e a antropologia, quebra o 

paradigma da modernidade e apresenta como o real é acionado pela 

eficácia do imaginário. O autor afirma que a cultura não pode ser 

compreendida de forma integral, caso não se aceite que haja 

dimensões do sujeito que vão além da cultura, ou seja, o que se 

tenta captar por meio do imaginário. Para Silva39 ao discutir o 

proposto por Maffesoli, o imaginário pós-moderno reflete o 

tribalismo, ultrapassando o indivíduo e impregnando o coletivo. 

Assim, são estabelecidas relações sociais a partir dos pontos 

de intersecção entre os imaginários dos diferentes sujeitos que 

conformam o grupo social, ao longo dos momentos históricos, 

experiências e experimentações de cada pessoa. 

Em um mundo em constante transformação, em especial a 

partir dos avanços da globalização, os grupos sociais tornam-se 

cada vez mais diversos. Aumenta-se, assim, a suscetibilidade a 

influência de elementos externos à cultura tecida por cada 
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agrupamento social. Ao longo da vida, as pessoas inserem-se em 

diferentes agrupamentos sociais, tanto influenciando na 

(re)construção de cada um desses agrupamentos sociais, como 

sendo constantemente influenciada pelos mesmos.  

Não apenas os elementos sociais devem ser considerados 

pelos serviços de saúde. Também aqueles elementos 

compartilhados por cada grupo social, que corroboram na 

conformação de uma cultura própria devem ser ressaltados. Assim 

sujeito, influenciado por diferentes elementos presentes na 

comunidade, refletindo nos cuidados em saúde.  

Esse conjunto de experiências tecidas constantemente por 

meio das relações sociais e das interações subjetivas e íntimas de 

cada pessoa, (re)constrói seu mundo imaginal. O mundo imaginal 

apresenta-se como um espaço íntimo, privado e individual onde 

ocorrem, a partir dos ritos, mitos, signos e símbolos que o compõe, 

as percepções que cada pessoa tem de si e do mundo. Para 

Maffesoli40, trata-se de um “conjunto feito de imagens, de 

imaginações, símbolos e imaginário, no qual a vida social é 

moldada”. 

Segundo Durand38, imaginário “é o equilíbrio no ser humano 

entre as coerções objetivas e as pulsões subjetivas”. Esse autor 

considera o imaginário um reservatório antropológico no qual, a 

partir de imagens fornecidas pela cultura e pela estética é 

(re)construído o imaginário social.  

Maffesoli41, em continuidade à discussão antropológica de 

Durand, refere que o animal humano não é apenas racional, mas 

também instintivo e emocional. Assim, o imaginário reflete a 

realidade entre o lugar que se vive e os usos e costumes 

(re)construídos, através das interações sociais, entre pessoas, o 

meio e consigo mesmo. 
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Para Barros e Fontes42, o imaginário apresenta, ainda, raízes 

nos arquétipos que nos atingem inconscientemente e, no nível 

coletivo. A partir das relações estabelecidas por cada pessoa com os 

contextos sociais, elas passam a ganhar significações comuns a 

cada agrupamento social, uma base comum para os 

comportamentos sociais. 

Entretanto, ainda que imerso em uma cultura partilhada 

coletivamente, cada sujeito apresenta características individuais que 

se revelam a partir de diferentes imaginários apreendido do meio 

cultural no qual se insere e (re)construído a partir de vivências e 

experiências do quotidiano de cada indivíduo, das relações 

estabelecidas com diferentes pessoas e consigo mesmo. A tal 

conjunto de imaginários, Maffesoli40 chama de mundo imaginal, 

próprio, único de cada indivíduo e intangível.  

Durand43 refere que as ciências do homem podem abordar 

todas as declinações e derivações do pensamento imaginário. 

Considerando a compreensão de cada pessoa em relação ao que 

imagina e entende como o ‘bom funcionamento’ do corpo humano, 

são estabelecidas conexões entre o imaginário e a saúde, daí o 

imaginário de saúde. 

Segundo Gonçalves44, o imaginário da saúde se caracteriza 

como a compreensão de cada pessoa em relação ao próprio corpo, 

considerado como meio ambiente, um habitat. Conforme apontado 

pela autora, entende-se que “a saúde surge naturalmente, ela é 

presente”. Assim, o imaginário de saúde reflete a imagem 

(re)construída por cada pessoa, quotidianamente, sobre si mesmas, 

em suas múltiplas dimensões, em uma relação proxêmica do ser.  

São também nas relações quotidianas que se estabelece a 

relação da saúde e doença, bem como experiências individuais e 

coletivas que indicarão as dificuldades do corpo em adaptar-se às 

exigências da vida. Ainda segundo Gonçalves44, “se a saúde é 
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presente, sua relação é de transcendência; se ela é ausente, sua 

relação é de interdependência”. 

Para Pereira45, trata-se da criação de outro paradigma nas 

pesquisas científicas a partir da Sociologia Compreensiva de 

Maffesoli. Permite-se a valorização não somente os aspectos da 

razão – que também são essenciais – mas também os aspectos 

impalpáveis, como os do sentimento e do imaginário, proposto por 

Maffesoli como a razão sensível; a substituição do racionalismo 

estático, símbolo do pensamento moderno, precisa dar lugar à 

racionalidade aberta pós-moderna – a razão sensível – que apela 

para o entusiasmo, para o instinto. 

Considerando a complexidade inerentes ao (con)viver com 

condições crônicas, o processo de (re)construção do imaginário é 

também complexo. Daí a importância de que o cuidado se organize 

sob a ótica do que Maffesoli46 toma como razão sensível, o que é 

reforçado por Foucault47 quando discute a produção de autonomia 

do sujeito. Para o autor, desenvolvimento de “tecnologias do eu” ou 

do cuidado de si, que estimulam o conhecimento do manejo com o 

próprio corpo, deve permear também sua condição afetiva.  

Por meio da compreensão do imaginário de cada pessoa, 

têm-se favorecidas as orientações em saúde e o desenvolvimento 

da autonomia. O empoderamento do sujeito diante do quotidiano no 

qual se insere favorece o desenvolvimento de sua autonomia e não 

apenas a compreensão, mas também o comprometimento com o 

autocuidado. 

Para Maffesoli48, “está chegando ao fim um ciclo, o que foi 

inaugurado com a consagração do bem como valor absoluto”, em 

que, para Nóbrega et al49 se deixa de lado o dever-ser, dando 

espaço a um viver dionisíaco, ou seja, “um hedonismo generalizado, 

selvageria latente, animalidade serena”. 
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CAPÍTULO 5 

CAMINHO METODOLÓGICO 

_______________________________________________________ 
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5.1 Contexto da Investigação 

O estudo será realizado tomando como cenário o Modelo de 

Atenção desenvolvido e implementado em empresa de saúde 

suplementar, do tipo autogestão, voltada a prestação de cuidados de 

saúde aos trabalhadores e familiares dos usuários. A instituição 

adota a estratégia de saúde da família como modelo de atenção a 

saúde de seus usuários, e conta com unidades próprias para 

atendimento das famílias em todos os Estados da Federação. 

A sede da empresa de autogestão que se caracteriza como 

local do estudo fica no Distrito Federal, assim como a sede da 

empresa mantenedora. Essas características corroboram com a 

grande concentração de usuários na região, além da diversidade de 

perfis entre essa população. 

Assim, optou-se pela realização do estudo tomando como 

cenário os usuários dessa autogestão, residentes em Brasília e 

entorno. 

5.2 Aspectos Éticos  

A pesquisa atende aos critérios preconizados pela Resolução 

466, de 12 de dezembro de 2012 do Conselho Nacional de Saúde 

(CNS)50, que trata das atividades de pesquisa envolvendo seres 

humanos e está registrada no Comitê de Ética em Pesquisa da 

Escola de Enfermagem da USP. 

A inclusão dos participantes se deu a partir da aceitação 

voluntária da participação no estudo. Para tanto, a formalização do 

aceite na participação foi realizado mediante assinatura de Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (Apêndice A). Além 

disso, os participantes foram previamente orientados com relação 

aos objetivos do estudo, sendo garantido compromisso ético de 

garantia de sigilo e anonimato dos sujeitos. 
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Ainda considerando em atendimento aos aspectos éticos, o 

projeto do estudo foi apresentado à área competente da empresa de 

autogestão, onde o estudo foi desenvolvido. O material foi submetido 

à apreciação técnica e emissão de autorização mediante assinatura 

do Termo de Consentimento da Instituição (Apêndice B). 

5.3 Participantes do estudo 

Os participantes deste estudo foram os usuários 

acompanhados pelo modelo de atenção aos crônicos da autogestão, 

anteriormente citada, cadastrados ou não no serviço próprio da 

instituição. 

Inicialmente foi estabelecido contato com a equipe do serviço 

próprio da autogestão, no Distrito Federal para apresentação da 

proposta do estudo. Em seguida, em contato com a gerência e a 

enfermeira do serviço, foram identificados prováveis usuários com 

perfil para participação neste estudo. Para tanto, foram considerados 

os seguintes critérios de elegibilidade: 

 Ter acima de 18 anos; 

 Inclusão na autogestão há, no mínimo, dois anos; 

 Ser acompanhado há, pelo menos, seis meses pelo referido 

modelo de atenção; 

 Residir na região do Distrito Federal; 

 Manter a cognição preservada. 

Foi solicitado à equipe dos dois serviços próprios da 

autogestão no Distrito Federal, que identificassem usuários com 

maior probabilidade de interesse na participação e que se sentiriam 

a vontade em relatar suas experiências. O número de participantes 

não foi determinado previamente, visto que, de acordo com a 
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metodologia definida esse quantitativo deveria ser estabelecido a 

partir do alcance do objetivo do estudo. 

A empresa de autogestão apresenta diferentes formas de 

contratação de planos pelos usuários, que implica em níveis 

diferentes de coberturas de serviços. Além disso, com vistas a 

manter a distribuição do perfil sociodemográfico dos usuários dessa 

autogestão foram selecionados homens e mulheres em faixa etária 

economicamente ativa e aposentada, que representam 45% e 21%, 

respectivamente, segundo o relatório anual de 2014 da instituição. 

Assim, foram selecionados dez usuários para contato inicial, 

buscando abarcar a diversidade da população usuária dessa 

autogestão, aos quais foi realizado contato telefônico para 

apresentação do objetivo do estudo e convite à participação. 

Desses, seis aceitaram participar do estudo e receberam a primeira 

visita de apresentação, realizada pela pesquisadora. 

Entretanto, um dos usuários desistiu de participar, 

comunicando por contato telefônico, dois dias depois da entrevista 

inicial. A alegação apresentada foi o desconforto por ter deixado de 

ser dependente dos pais há poucos meses e temer perder o plano, 

da mesma autogestão, ao qual aderiu recentemente.  

Dessa maneira, foram realizadas as entrevistas com cinco 

usuários, sendo uma delas descartada por solicitação do próprio 

participante, por ocasião do encaminhamento do conteúdo da 

transcrição para conferência. Assim, o corpus de dados analisados 

ao longo deste estudo contempla as entrevistas e anotações de 

campo de quatro usuários.  

Com vistas a garantir do anonimato dos participantes, mas por 

entender que o uso de códigos ou inicias tiram parte da 

subjetividade interlaçada nos vínculos estabelecidos ao longo do 

processo de coleta de dados, optou-se pelo uso de pseudônimos, 
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tanto para os usuários entrevistados quanto para os profissionais de 

saúde citados ao longo das entrevistas.  

Aos usuários entrevistados, foram adotados pseudônimos 

inspirados nos planetas integrantes da Via Láctea. A opção pela 

temática justifica-se pela forma como as pessoas percebem e 

(con)vivem com a condição crônica. Tal como os planetas transitam 

em diferentes órbitas em torno do Sol, as pessoas lidam de 

diferentes formas com a condição crônica.  

5.4 Coleta de dados 

A coleta dos dados seguiu a estratégia metodológica da 

história de vida focal, identificando os elementos representativos 

para o sujeito a partir da experimentação de determinado evento.  

A estratégia mostrou-se efetiva ao estudo permitindo a 

compreensão da perspectiva do usuário em relação ao cuidado, a 

partir da identificação de uma condição crônica. Em especial por 

meio da identificação de sua inclusão em um programa de saúde 

voltado aos usuários em condição crônica de uma autogestão. Como 

forma de aproximação e estabelecimento de vínculo entre 

pesquisadora e entrevistado, foi realizada uma pré-entrevista. Nesse 

momento foi apresentada a proposta e objetivos do estudo, bem 

como para prestados esclarecimentos com vistas a dirimir possíveis 

dúvidas. 

Nesse primeiro contato presencial foram apresentados os 

instrumentos utilizados na coleta dos dados, como o gravador e os 

instrumentos de registro de dados de observação. A apresentação 

dos instrumentos de coleta de dados ocorreu no intuito de 

proporcionar a familiaridade do participante com os mesmos. Em 

estudos científicos anteriores, esse cuidado mostrou-se efetivo no 

processo de coleta de dados, deixando os participantes mais 

confortáveis e seguros durante a realização da entrevista.  
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Quando realizada a pré-entrevista com um dos participantes, 

o mesmo solicitou uma cópia do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido para que pudesse discutir com os familiares. Nesse 

caso, um novo encontro foi agendado para que fossem sanados 

possíveis questionamentos. 

Passada essa etapa, foram iniciados os contatos com os 

participantes para apresentação da proposta do estudo e convite 

para participação, os quais ocorreram entre os meses de maio e 

junho de 2014.  

Os dados foram coletados no período entre agosto e outubro 

de 2014, por solicitação dos participantes em virtude do período de 

férias escolares e jogos da copa do mundo que aconteceram em 

Brasília. 

O agendamento do local e horário que melhor atendessem aos 

participantes foi realizado por contato telefônico. Dentre os cinco 

entrevistados apenas um optou pela gravação da entrevista em 

casa. Os demais optaram pela realização da entrevista no serviço 

próprio da autogestão, opção dada a partir da disponibilização de 

espaço pela instituição. 

A coleta dos dados ocorreu por meio de entrevista 

semiestruturada, a partir da proposição de questões norteadoras, a 

saber:  

 Conte-me sobre os cuidados que o(a) sr(a) recebe no 

programa de atenção aos crônicos? 

 As suas necessidades são atendidas pelos profissionais de 

saúde que o acompanham?  

 O(a) senhor(a) percebeu mudanças no cuidado de sua 

condição crônica depois que passou a ser acompanhado pelo 

programa de atenção aos crônicos? 
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A coleta dos dados foi realizada pela própria pesquisadora e 

orientadas por meio de instrumento para registro de dados 

sociodemográficos dos participantes (Apêndice C). O instrumento 

ainda permitiu o registro de relatos escritos do que o pesquisador 

ouviu, viu e percebeu no processo de coleta de dados e reflexão dos 

dados. 

Além da entrevista foram conjugadas à técnica de observação 

e à estratégia do diário de campo. A opção pela triangulação de 

estratégias metodológicas na composição do corpus de dados, e de 

posterior análise, permite a qualificação e maior aprofundamento da 

compreensão do objeto de pesquisa51. 

 A associação de estratégias na coleta de dados permite maior 

riqueza dos dados coletados, sendo capaz de abarcar aspectos 

além da linguagem verbal do entrevistado3. Remete-se, assim, a 

outra significação da própria linguagem falada e que poderiam ser 

perdidos. 

Por meio da observação, as atitudes e reações do participante 

são percebidas pelo pesquisador e redigidas por meio de texto de 

cunho estritamente narrativo. Nesse momento não deve haver 

qualquer nuance de juízo de gosto ou de valor por parte do 

pesquisador. A principal vantagem da observação é permitir que o 

pesquisador coloque-se diante da situação estudada tal como esta 

acontece naturalmente; o contato direto do pesquisador com o 

fenômeno observado possibilita reconhecer não apenas os 

participantes, mas também “as ações e suas significações, dos 

conflitos, das relações interpessoais e sociais, das atitudes e 

comportamentos diante da realidade”52. 

Os dados coletados a partir da observação foram organizados 

por meio de instrumentos específicos (Apêndice D).  
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5.5 Organização e análise das narrativas 

Os relatos dos entrevistados foram gravados, armazenados em 

arquivo digital e transcritos, na íntegra, tão logo a realização das 

entrevistas. Antes que fossem passados para o instrumento definido 

para registro das transcrições (Apêndice E), o conteúdo de cada 

entrevista foi organizado de modo a manter a sequência cronológica 

do discurso.  

A entrevista em profundidade evoca eventos ocorridos no 

passado que serão referidos pelo entrevistado pela relevância que 

ele próprio estabelece o que, por vezes, pode ser rememorado e 

verbalizado de forma desordenada. Nesse sentido, foi empregada a 

técnica de leitura flutuante do conteúdo das transcrições, de modo a 

identificar elementos de maior recorrência, facilitando a identificação 

dos núcleos de sentido para que fossem agrupados em categorias 

de análise. 

Em seguida, foi realizada a textualização, momento em que, 

conforme apresentado por Mehry53, o pesquisador incorpora as 

perguntas às respostas. Foram ainda realizados ajustes em 

repetições ao longo do discurso do entrevistado e adaptação às 

regras gramaticais vigentes. 

Então, foi realizada nova leitura e a transcriação, ou seja, se 

recria o texto sem que se perca o sentido original53. Durante o 

processo de tratamento das entrevistas, foi possível revisar os 

núcleos de sentido identificados inicialmente e compreendê-los a 

partir do referencial teórico. 

A análise dos dados foi feita de acordo com a análise de 

conteúdo, por meio da técnica de Análise Temática, que trata o tema 

como unidade de significação expressa no texto.  A estratégia 

permitiu identificar a significação da frequência e regularidade dos 

temas e o contexto de cada núcleo de sentido. 
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Os dados registrados no diário de campo, oriundos impressões 

da pesquisadora ao longo das entrevistas, bem como os registros da 

observação serviram de apoio no processo analítico das falas dos 

participantes.  
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CAPÍTULO 6 

NARRATIVAS E VIVÊNCIAS 

_______________________________________________________ 
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Neste capítulo são apresentadas as narrativas dos quatro 

participantes deste estudo. A opção pela apresentação dos dados na 

forma de narrativas ocorreu pela possibilidade de proporcionar ao 

leitor maior compreensão das falas dos participantes, à luz do 

referencial teórico. 

Para tanto, foram adotadas como estratégias metodológicas a 

associação da História de Vida Focal (HVF), operacionalizada pela 

entrevista em profundidade, e da observação das expressões e 

comunicação não verbal, registradas no diário de campo. 

Quando associadas à História de Vida Focal, a observação e 

o diário de campo proporcionam à coleta de dados o acesso a 

elementos dificilmente apreendidos somente através da fala, visto 

guardarem estreita relação com a linguagem não-verbal54. A riqueza 

de dados produzida a partir de tal interação é percebida através de 

expressões faciais, gestos corporais, olhares, que nos remetiam a 

outra significação da própria linguagem falada e que poderiam ser 

perdidos. Tais elementos mostraram-se importantes em neste 

estudo, uma vez que propiciaram também a compreensão do 

contexto de relações, no qual os entrevistados estavam inseridos.  

Segundo Castro³, a estratégia permite a melhor compreensão 

da experiência de adoecimento e a busca por cuidado empreendida 

pela pessoa e sua família. Assim, é possível identificar as 

experiências dos usuários de um serviço de saúde suplementar a 

partir do diagnóstico de uma condição crônica, bem como suas 

vivências ao longo do processo de busca por cuidados. 

A narrativa possibilita a compreensão profunda do vivido, pois 

proporciona a descoberta, a exploração e a avaliação de como as 

pessoas compreendem seu passado, vinculam sua experiência 

individual a seu contexto social, interpretam-na e lhes dão 

significado. Por conseguinte, é uma importante forma de pesquisar, 

o sentido da experiência humana55. 
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A ordem da narração dos fatos revela-se a partir do grau de 

importância e relevância dos fatos para cada sujeito, considerando 

seu imaginário, experiências de vida, inserção social e cultural em 

dado recorte temporal em que dado episódio ocorreu. Assim, os 

eventos ganham representatividade, tornam-se significativos por 

meio da inserção dos mesmos dentro de uma narrativa56. 

Para Bosi31, é necessário considerar que a memória opera 

com grande liberdade, escolhendo acontecimentos no espaço e no 

tempo, não de modo arbitrário, mas porque esses acontecimentos 

guardam relação entre si.  

Neste estudo foi feita a opção pela apresentação de trechos 

das narrativas que mais se aproximassem do tema em discussão, 

tecendo uma pós-história, organização e reconstruindo o que foi dito, 

mas mantendo o significado das narrativas56. 

Em seguida são apresentadas as quatro narrativas dos 

usuários de um serviço de autogestão. 
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Vênus tem 64 anos, aposentada como bancária. Ela é natural de 
Montes Claros (MG), é solteira e católica. Ela tem um filho de 31 

anos, que vive com ela e cuida da mãe idosa e acamada. 
_______________________________________________________ 
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“A autogestão, pra mim, é meu suporte em termos de saúde, suporte 

mesmo melhor que eu poderia ter, porque ela me atende, 

plenamente em todos os programas, nos quais eu fui inscrita. A 

minha mãe e o meu filho são meus dependentes, apesar de meu 

filho ser maior de idade; meu pai já falecido, também, foi meu 

dependente. Então, realmente, ela atende plenamente a mim e 

todos eles. Até hoje eu não tive nenhuma recusa de qualquer coisa 

que eu tenha procurado a autogestão para me atender ou me 

socorrer nas situações extremas. Eu agora também que contraí 

diabetes e ela também me atende. 

A primeira a entrar no programa de que cuida dos crônicos foi a 

minha mãe. Ela é inscrita no APH, que é atendimento pré  hospitalar, 

acho que é este o nome. O meu filho e eu, a gente é cadastrado na 

estratégia de saúde da família e precisa ser atendido, recebemos 

toda a assistência, inclusive visita domiciliar. Os médicos sempre 

fizeram a visita pra minha mãe, o médico de família e, as vezes, 

para o meu filho, quando ele permitia. 

Eu descobri que tinha diabetes quando eu procurei um 

endocrinologista, por indicação da própria autogestão. Ele era 

credenciado, o que é muito difícil em Brasília porque, normalmente 

os endocrinologistas não são credenciados, eles cobram e uma 

consulta deles é muito cara. Ele é muito bom, muito bom mesmo, 

boa formação. A nutricionista do serviço próprio também é muito 

boa, já me atendeu por duas vezes desde que descobri que sou 

diabética, há dois anos e sempre está disponível. A gente já ta com 

marcação da próxima consulta, e ela ta acompanhando a minha 

dieta com rigor. Bom, a enfermeira do serviço próprio também me 

acompanha. Já fez coleta do meu material para exame ginecológico, 

faz faixa no meu pé, cuida, então eu tenho todo essa amparo. 

O acompanhamento pelo programa de acompanhamento de 

doenças crônicas eu só procurei depois que descobri o diabetes. 
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Nesses dois anos, quando comecei com esse acompanhamento no 

serviço próprio, já perdi sete quilos. Eu tinha 55, e agora to com 67, 

então isso pra mim realmente é muita atenção, é muita ajuda. 

A médica de família também faz esse cuidado integrado com os 

demais profissionais. Ela olha os meus exames, ela orienta, ela que 

me mandou para nutricionista. Primeiro o endocrinologista me falou 

que procurasse um nutricionista. No serviço próprio, quando me 

consultei com o médico de família, ela me falou: “a senhora vai ser 

atendida aqui” aí já me encaminhou para a nutricionista. Então ela 

entrou no circuito. Foi a nutricionista que me levou pra enfermeira 

também. Eu nem sabia que diabético tinha que ter cuidado de 

enfermagem. Então tem tudo isso. 

Com relação ao meu filho, que sofre de transtorno bipolar, é mais 

difícil o tratamento porque ele não se abre, ele não faz, ele não vem 

ao médico de família, ele não aceita que ninguém vá lá. O único 

médico no qual ele vai é o psiquiatra, ele só vai ao psiquiatra dele. 

Se ele ficar cansado, desistir de tomar a medicação, ele pode entrar 

em crise e a crise leva a internação. Ele tem medo, odeia a 

internação, mas ele se recusa a fazer qualquer outro tipo de 

tratamento, ir a outro tipo de médico, de receber médico em casa. 

Eu quem faço essa ponte. Eu levo os exames dele pra médica de 

família, eu levo os exames dele pra um endocrinologista, e eles 

trocam as receitas pra mim. Me ajudam da forma que podem. A 

equipe de saúde da família, do serviço próprio, faz o que pode já que 

ele não aceita. Eles pagam parte da medicação, o que pra mim já é 

um ganho maravilhoso, porque os remédios são caríssimos. Meu 

filho toma doze remédios por dia, dez comprimidos e dois que são 

gotas, entendeu. Então é muita medicação e é muito caro.  

Ele já tem 31 anos, quando ele completou 24 ele teve que sair da 

minha dependência. Nós ficamos cinco anos sem assistência pra 

ele, Até que um dia eu vim aqui outras coisas, trazer exame da 
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minha mãe. Nesse dia eu estava chorando e um dos médicos me 

perguntou se era por causa da minha mãe. E eu falei que não, que 

era pelo meu filho que estava mal. Aí eu contei rapidamente a 

historia do meu filho pra ele. Quando eu contei ele perguntou “ele é 

dependente da senhora?” aí eu falei não, “ A autogestão não tá 

fazendo  nada por ele? “ aí eu falei não, porque ele já saiu ele já 

completou 24 anos. A resposta do médico de família foi: “de jeito 

nenhum, a senhora vai trazer pra mim, se isso que a senhora está 

me contando tem um relatório médico, com esse conteúdo na hora 

vamos colocar ele como seu dependente”. Então eu fui ao médico 

dele, ele estava internado na época. O médico estava na clínica, fez 

o relatório e eu trouxe pra para a equipe de saúde da família. Ele já 

chamou a assistente social, com dez dias alguém da sede da 

autogestão me ligou dizendo que ele já estava como meu 

dependente. E o doutor me ajudou na parte burocrática, 

administrativa, emocional também, psicológica, tudo. Então eu falo 

que Nossa Senhora foi maravilhosa, e a partir daí eu tive uma 

preocupação a menos que foi com a medicação dele. A autogestão 

paga 90% pros remédios genéricos e paga 70% dos remédios de 

marca. 

O único ponto que acho ruim é que eu tenho que trazer a receita 

toda vez que trocam o remédio do meu filho. Eu tenho que vir, 

marcar consulta com a médica de família para fazer a autorização do 

medicamento pela autogestão, para que eu possa ter o benefício do 

medicamento. É difícil porque eu tenho que trazer a receita, deixar 

com alguém pra essa pessoa entregar para a médica e depois essa 

me liga pra eu vir aqui buscar a receita e neste meio tempo às vezes 

acontece do remédio já ter acabado e eu tenho que comprar por 

fora. Eu nem digo que seja ponto negativo, mas se eu tivesse uma 

forma de trazer a receita e rapidinho ser atendida seria melhor. 

Para acompanhar a evolução do caso do meu filho, a cada ano eu 

procuro conseguir um relatório médico pelo menos. Como eu vejo 
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que é sempre a mesma coisa, porque a doença é crônica, não tem 

cura então eu nem perco meu tempo com relatório médico.  

Bom, com a minha saúde eu sou muito cuidadosa, de cardiologista, 

de ortopedista, de tudo. Eu trago de ginecologista, eu trago tudo e 

cada um olha a sua área. A médica de família acompanha tudo, a 

enfermeira vê o resultado dos exames se ela precisar a nutricionista 

me orienta na dieta, e ela registra todos exames que eu trago. A 

parte de exercícios faço caminhada, cinco vezes na semana uma 

hora por dia que também é orientado pela equipe de saúde e eu tive 

que me acostumar. Foi o meu cardiologista que descobriu que eu 

estava com diabetes, ele também me acompanha há dez anos e 

vinha avaliando minha glicose que variava um pouquinho, uma 

alteração pequena. A partir daí ele falou que queria que eu 

procurasse um endocrinologista. Aí incluindo as três partes a dieta, a 

atividade física e a parte de medicamentosa também que é mais o 

endocrinologista que faz. Até medicamento que eu pego na farmácia 

de alto custo pra diabetes a autogestão auxilia. Então é atenção 

global. 

Desde que a equipe do serviço próprio da autogestão passou a me 

acompanhar todos tem sido muito atenciosos, mas a nutricionista fez 

um papel excelente. Acho que ela nem sabe a importância que foi o 

dia em que ela me entregou um guia, um folhetinho, com cinco 

folhinhas, com uma orientação nutricional. Orientação pra tudo, e ali 

tinha tudo direitinho, tudo explicadinho, com o que tinha que comer 

de manhã, com o que de comer a tarde, o que faz não sei que horas, 

tudo mastigadinho. Os nomes de todas as frutas, dos legumes, o 

que são leguminosas. Nossa, tinha coisa que eu nem sabia, coisa 

que eu nem sabia o que era. Ela me deu até endereço de onde 

tinha. Eu passei a rever todos os meus hábitos diários da minha 

alimentação, foi uma maravilha, hoje é assim é fibra não sei que 

horas, é fruta não sei que horas, quantas frutas eu posso comer por 

dia, ver quantas calorias em cada, cada alimento daquele, ela coloca 
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as calorias,e me orienta direitinho no balanceamento que tenho que 

ter , como eu tenho que alternar a alimentação. 

 Eu tomo os remédios no mesmo horário, porque eu só tomo dois, só 

dois, a metformina que é pra diabetes e tomo uma vitamina. Eu tomo 

por que na hora do almoço... pra prevenir a artrose, eu tomo pra 

prevenir, eu não tenho artrose, me ajuda, na prevenção de artrose, 

eu só tomo esses três e meu filho toma 12 por dia, então eu procuro 

tomar no mesmo horário que ele toma, então eu não tenho nenhum 

problema com remédio, nem com cirurgia, nem problema  com 

tratamento de estilo algum, e nem de espécie nenhuma, nenhuma, 

sou super tranquila.  A gente não é a da área mas se torna um 

especialista leigo, eu falo que sou uma especialista leiga na doença, 

inclusive na minha, porque a gente acaba desenvolvendo um 

aprendizagem grande da coisa por muitos anos. 

Sou a principal cuidadora do meu filho, estou com ele todo o tempo. 

É dedicação integral, é um vínculo muito forte, nem tem nem como 

falar nada, e acho que é o que segura sabe. No caso do meu filho, é 

uma doença tão incerta, tão inconstante, porque na mesma hora que 

o menino tá em depressão profunda, profunda, profunda com risco 

de suicídio, é uma doença que leva muito a isso, de repente da um 

pico de energia, aquela loucura, o menino chega lá em cima e entra 

numa fase maníaca, aí vem aquela mil variáveis, que vem 

compulsão, aí dentro da compulsão vem mil coisas dentro, vem por 

gasto, por comida, por doce, vem não sei o que e mais não sei o 

que, depois vem a agressividade, vem as alucinações, as manias de 

perseguições sabe, mas graças a Deus ele não tem muito dessas 

crises não, quando elas vem elas veem pra internar, pra levar pra 

internação, mas são poucas, a maior parte é depressão, ele fica 

muito depressivo e com isso e por isso eu fico muito perto disso, eu 

evito sair a noite, eu evito deixa-lo sozinho, eu cuido, cuido mesmo, 

dedico mesmo e eu acho que esse amor todo que a gente coloca no 
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trato e no cuidado, acho que ajuda a pessoa a se manter 

equilibrada, evita que a pessoa passe pra uma coisa pior. 

Eu já tive três psicólogos já, um psicólogo e duas psicólogas, um 

deles era da clínica onde meu filho se interna. Enquanto ele estava 

internado eu fazia sessões. A psicóloga de lá é maravilhosa, é uma 

pessoa que eu queria todo dia pra conversar na minha vida, adoro 

ela. Fora disso tive uma aqui fora também, mas como o meu filho 

não quer fazer nunca, e como na nossa casa é só eu, ele e a 

empregada. Quando a empregada vai embora, eu não posso deixá-

lo sozinho e não posso pedir pra qualquer pessoa ficar com ele pra 

eu ir pra psicóloga, eu aprendi a lidar tanto com a doença que eu 

acabei assim, aprendi a lidar perfeitamente, eu não me revolto, eu 

não brigo eu não xingo, eu não acho que porque eu não gosto, eu 

acho assim  é a condição do meu filho se for pra passar por ela mil e 

outras vezes eu passaria, amo de paixão, é meu filho  eu quero 

cuidar dele e eu cuido com zelo mesmo total, então eu acabo 

ficando e não sobra muito tempo pra eu ir fazer terapia, eu gosto 

mesmo de fazer,  mas não tem como sabe fazer, quando eu acho 

que eu não to perfeitamente equilibrada eu emocionalmente, claro 

que não por que isso também toca a gente mas confio em levar sem 

problema, não fico nervosa, nem irritada, sou uma pessoa bem 

centrada, bem calma. 

 Eu sou muito agitada fisicamente, eu gosto sempre de tá ocupada, 

com a cabeça ocupada, não me irrito com facilidade, eu não sou de 

briga, nem de confusão então acho que isso ajuda a diminuir a 

necessidade de uma terapia  é claro se eu pudesse ter eu teria todo 

dia.  

Além das consultas com a equipe de saúde, eles ainda ligam pra 

gente, pra saber da minha mãe, pra saber de mim, do meu filho. 

Eles ligam pra saber como a gente está, e daí as vezes eu aproveito 

e já marco uma consulta, mas ligam pra saber como a gente tá.  Dá 
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e eu aproveito e muito, como eu conheço o pessoal daqui eu mando 

chamar alguém pra perguntar uma coisinha, apesar de que os 

médicos que eu vou, eu já levo a listinha com tudo  detalhados, e eu 

já levo as perguntas. Eu acho que é por talvez a necessidade, mas 

não é não a vida ensina a ser uma pessoa muito organizada, eu vou 

pro médico levo tudo anotadinho, certinho, tudo direitinho, então 

quando eu volto é difícil sentir necessidade de complemento de 

informação, mas às vezes eu ligo pra ter informação sobre a 

autorização dos medicamentos, sobre uma consulta, sobre uma 

data. Sempre que ligo eu sou atendida sem problema. 

Eu até brinco, depois que eu contraí diabetes parece até absurdo, 

mas minha vida ficou melhor porque eu passei a me alimentar 

corretamente, a fazer exercício com responsabilidade e passei me 

admirar, a me sentir melhor pessoalmente. Estou feliz, eu fiquei 

magra, a autoestima tá lá em cima, não to mais velha que a minha 

idade, então pronto, ajudou muito. Por causa disso eu acabo 

refletindo essa minha satisfação pessoal pro meu filho que precisa 

de mim, pra minha mãe e pra família inteira. Parece que eu tenho de 

atrair todo mundo pra perto de mim, colocar as asas em cima, cuidar 

de todo mundo e é assim que eu faço com a família. Todo mundo se 

ajuda, todos gostam imensamente do meu filho, todo nós cuidamos 

da minha mãe, todos nós nos ajudamos. A única limitação que tenho 

e sinto falta é de viajar. A minha vida inteira eu viajei muito, tanto no 

banco (porque minha atividade no banco era muito fora de Brasília) 

e eu viajava muito a trabalho, que acaba aliviando um pouco a gente 

das tensões. Fora isso eu viaja muito de férias, às vezes em final de 

semana por minha conta. Hoje eu sinto muita, muita falta de viajar 

mesmo. 

Eu me aposentei depois que meu filho piorou, e depois dele foi a 

minha mãe que foi se agravando. Minha mãe ta praticamente só 

deitada, nem consegue levantar, apesar da cabeça ser ótima. A 

memória é prodigiosa, lúcida até onde não pode mais. Ela sabe 
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tudo, tudo que se passa com a família dela. Mas fisicamente 

coitadinha, tá péssima. Eu peço muito a Deus pro meu filho ficar 

bem, pra gente poder sair um pouco sabe, arejar a cabeça um 

pouco, espairecer. O meu irmão mora em São Luís e ele é muito, 

muito ligado a gente, gosta muito do meu filho, tem uma paixão por 

ele, já me ajudou demais, quer dizer todos me ajudaram, não tem 

como dizer qual me ajudou mais... de irmão tenho duas mulheres e 

um homem, e eu não sei qual deles me ajuda mais, então como meu 

irmão mora em praia, ele fica naquela coisa, vem de manhã, eu vou 

olhar passagem aqui, não sei o que, não sei o que, vem de manhã e 

vai embora a noite, mas eu não tenho coragem de deixar meu filho. 

Ele não sai de casa, ele fica no quarto ouvindo música, ele adora 

ouvir música. Ouve música, assiste televisão, vai no vídeo game, 

fica no computador, por que é uma doença muito cruel a dele, 

porque assim, por um lado o menino tem tudo preservado, a 

inteligência, o foco, a memória, a ... tudo, a fala, tudo, tudo, por outro 

o organismo ta continuada a doença e limita, prende, segura, aí ele 

não saí do quarto, vai ao banheiro, vai a cozinha e só. Hoje é sexta 

feira dia de faxina, ele saí de manhã vai pra sala um pouquinho 

enquanto a empregada ta cuidando da faxina do quarto dele, aí eu 

vou falo pra ela andar rápido que é pra ele voltar pro quarto ... Então 

é muito ruim por esse lado, muito isolamento... isolamento total. 

Não, de mim não, de mim não, nossa relação é maravilhosa e ele 

fica educado, ele fica carinhoso, ele me ajuda nesses negócios que 

eu não consigo entender, a noite ele me chama: “ Mãe vem pra cá, 

pro quarto” e a gente fica mexendo no telefone, no ipad, no  

computador, ele fica me mostrando uns negócios, e eu não, não sei 

o que... mas vou só pra agrada-lo e eu acabo indo olhar esses 

negócios ou assistir um filme que eu não gosto de guerra, filme de 

não sei o que, de ação, que eu detesto mas eu fico assistindo com 

ele. Ele tem a maior confiança do mundo me fala tudo, tudo, tudo 

que passa na cabeça dele ele me fala, então a gente acaba fazendo 
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uma sessão de terapia. Ou com a madrinha dele que tem muita 

afeição por ele, que é a minha irmã e ele gostam muito, ou a 

sobrinha... a sobrinha não a afilhada. E tem uns primos que eles 

cresceram juntos, dois primos que eles tem praticamente a mesma 

idade, praticamente nasceram juntos, cresceram juntos, infância 

juntos, adolescência juntos, aí  ele adoeceu parou, o primo hoje 

mora na Estônia , e a prima estudando e ela é médica, e eles 

desmancharam e tudo mas tem um maior carinho do mundo com 

eles, maior cuidado os dois , super atenciosos, e tem a outra menina 

que a afilhada dele que ele é apaixonado por ela, tem os outros 

primos que ele também tem paixão... mas ele não vai, fica lá e não 

quer sair. 

 Você sabe o que eu senti aqui hoje? Eu senti que eu fiz aqui uma 

sessão de terapia , ter uma pessoa que ouve tudo que você tem pra 

falar da situação, foi muito bom”. 
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Júpiter tem 31 anos, natural de Teresina (PI). É casado e tem uma 

filha de seis anos. Com formação em administração de empresas ele 

atua há mais de dez anos na área de análise de informação em 

saúde. 

_______________________________________________________ 
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“Se eu não me engano, eu estouto no programa desde Julho de 

2012, quando teve um evento e fizeram aferição da pressão e 

detectaram a minha pressão alterada. Desde então iniciou o 

processo de mapeamento, de diagnóstico e eu tenho recebido 

alguns atendimentos dos profissionais. A partir desses 

atendimentos, realmente, eu tive uma alteração do meu estilo de 

vida, de preocupação. Eu entendi que os atendimentos foram 

importantes para melhora da minha saúde. 

Identifiquei pressão alta no serviço próprio do plano e fui 

encaminhado para o atendimento da equipe da estratégia de saúde 

da família, e eu ainda nem era cadastrado. Só conheci mais a 

estratégia nesse momento, nesse exato momento. O profissional 

chegou e falou que precisava de um acompanhamento melhor, 

então era preciso identificar meus históricos. Ele começou a fazer os 

atendimentos nessa linha e eu aprendi mais sobre a estratégia como 

paciente. Só então fui cadastrado. 

A minha impressão primeiramente foi muito boa porque realmente, 

se eu fosse procurar só a rede acho que eles iriam tratar só a 

questão do pico da minha pressão mesmo. Depois pediriam alguns 

exames e talvez não tivesse um acompanhamento. E aí foi 

exatamente o que eu gostei. A equipe toda atuando, principalmente 

a médica de família. Ela realmente quis identificar o motivo dessa 

pressão alterada. A gente teve várias consultas até tentar identificar 

o que seria. Por enquanto eu to gostando muito. Eu também tive um 

atendimento com o técnico de enfermagem. Não me lembro de ter 

atuação de outro profissional, só quando eu sou atendido no serviço 

próprio em demanda espontânea, e eles comentam um pouco sobre 

minha pressão. 

A primeira intervenção que a técnica de enfermagem teve em 

relação a mim, acha que foi as primeiras, foram ligações de 

lembranças dos atendimentos: ‘ó, tem uma, consulta agendada, 
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então...você precisa fazer’, ou, ‘não esquece de trazer o resultado de 

exames’ ‘ta tomando alguma medicação’. Então aí começaram as 

primeiras, bem básicas mesmo, só pra me lembrar dos atendimentos 

que eu teria. Posterior a isso tiveram telefonemas e contatos que 

orientavam algumas questões ‘ó, continua com a alimentação boa. O 

que ta acontecendo? Teve algum problema?’. Em algumas das 

vezes que passei pelo pronto atendimento do serviço próprio, os 

técnicos de enfermagem me perguntaram: ‘Olha, você veio pra cá, 

você acha que precisa passar pelo médico de família?’ Então 

realmente teve essas ações sim do técnico de enfermagem. 

Em todas as vezes que fui até o serviço próprio, quando eu cheguei 

lá, eu queria ser atendido pela própria médica de família... é isso que 

a gente quer. Que aí ela já sabe, já ia dar o encaminhamento 

melhor. Mas foi bom eles terem feito essas ligações. Quando eu fui 

no pronto atendimento senti uma ligação entre os dois atendimentos. 

Então talvez não tivesse tanta importância eu ter ido direto ao 

médico de família. 

 A percepção é sobre a mudança dos meus hábitos é clara, 

principalmente com a questão dos cuidados mesmo, esse foi o 

principal pra mim. Eu já tinha os cuidados, mas quando eu percebi 

que tava com uma condição crônica eu tinha que cuidar com olhar 

mais aprofundado.  

Eu também tinha a questão de seguir uma vida que eu já tinha e que 

eu gostava de fazer. Mas boa parte da alimentação foi alterada, 

redução de consumo de álcool, de gordura, de churrasco, essas 

coisas. As coisas de comida meio pesada, eu realmente fiz. Inclusive 

fiz várias dietas nesses momentos, sempre orientadas. E atividade 

física, que eu já praticava como lazer, eu aumentei a quantidade, 

fazer caminhadas. Então isso tudo realmente mudou. 

Não tomei medicação no início, a médica só colocou a medicação 

porque precisava fazer a confirmação. Mas depois ela iniciou a 
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medicação de forma leve. E aí foi vendo os efeitos dessa medicação 

até chegar na medicação atual. Eu acho que é uma dose alta, mas 

por conta da minha condição acho que é necessário mesmo essa 

dose. Então eu venho tomando desde então, acho que faz mais de 

um ano e meio eu já tomo medicação. 

 Foi difícil aceitar e integrar a medicação na rotina, não ficou tão 

claro no começo. Talvez tenha mexido na minha consciência pra me 

cuidar mais. Mesmo com as mudanças de estilo de vida eu não 

estava conseguindo uma resposta tão rápida, aí eu me firmei comigo 

mesmo, eu preciso tomar o medicamento, senão pode ser pior. 

Então eu acho que foi mais eu querendo me cuidar, mas eu não 

consegui ver uma relação clara com das intervenções dos 

medicamentos, com as ações da equipe de saúde. 

Eu acho que minhas necessidades não vêm sendo atendidas. Eu 

acho que é exatamente porque tem alguns tipos de atendimento que 

eu acho muito pouco. Mesmo tendo o contato do técnico de 

enfermagem que ligam em alguma situação ali outra aqui, mas eu 

acho muito poucas vezes. O que é feito depois? Eu tenho que 

procurar a equipe. Eu não percebo tanto a ação da equipe. Por 

exemplo, em um exame periódico que eu fiz foram detectadas 

algumas situações que não tinham sido percebidas antes. Aí tive 

que ir ao serviço próprio, mais por minha própria vontade, pois 

minha médica de família não vê a informação do exame periódico, 

mesmo tendo sido realizado no mesmo serviço.  

Eu já tinha reportado ao médico de família as coisas que falei no 

exame periódico, mas ele achou, talvez, que as ações que ele tinha 

me proposto, pro meu cuidado, fossem suficiente. Mas pelo que 

detectou no exame periódico, não foram. Então acho que faltou um 

aprofundamento no meu caso e um acompanhamento melhor das 

ações, dos atendimentos que eu to tendo lá no serviço próprio. 
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Também tive acompanhamento com o técnico de enfermagem nos 

momentos de pré consulta, antes da consulta, além das ligações. 

Com médico de família e aí com, com o médico de demanda 

espontânea de vez em quando, em uma situação anormal. Não tive 

nenhuma consulta de enfermagem. Sobre a nutricionista recebi 

indicação de uma fora, na rede, a do serviço próprio eu não tive 

contato. 

Consegui consulta com a de fora, mas eu não vi ligação com o 

programa. Esse foi o problema. Ela só chegou, perguntou qual era o 

meu problema, eu expliquei tudo. Ela me passou uma dieta e pronto, 

acabou ali. Eu voltei na médica depois de um tempo, a mesma que 

eu tinha feito a dieta, e ela falou ‘ela ligou pra você depois, fez algum 

acompanhamento depois?’. Eu falei ‘não, não fez nada’. ‘Ah, então 

vou te indicar outra’. Aí a outra eu não consegui e eu não fiz essa 

outra parte. Então to devendo. 

Eu acho que preciso seguir com maior rigidez a questão da atividade 

física. Acho que a equipe tem que melhorar em algumas coisas 

como conhecer melhor meus problemas, o meu caso, identificar 

outras questões pra algumas coisas que não tão dando certo. Mas é 

mais uma situação minha. Por exemplo, eu to com o pé machucado 

que eu não posso fazer academia. Aí eles também não me 

orientaram outra opção de atividade física. Eu tive que correr atrás 

pra ver qual é a outra atividade física que eu posso fazer que não 

me prejudicasse. Mas mesmo assim eu não consigo fazer então eu 

acho que é mais, situação minha do que da equipe.  

 Eu acho que vou ao médico de família uma vez ao ano. É, só no 

início que eu tive uma frequência maior por causa da situação de ela 

querer diagnosticar. Mas depois que foi definido o tratamento, acho 

que é uma vez ao ano. 

Então, quando eu tenho contato com, com a médica de família eu 

não sinto tanta falta, acho que as orientações que ela me dá são 
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suficientes. Às vezes, quando eu retorno com os resultados de 

exames é que eu fico um pouco perdido. Ela me fornece um 

caminho, mas não me da outras opções. Seria essa a falta que eu 

tenho em relação a médica de família. 

Agora, em relação aos técnicos de enfermagem, nos contatos que 

eu tive, realmente eu senti muita falta de orientação. Eu não sei se é 

porque eu preciso perguntar, pra receber uma resposta ou se é 

porque pra mim a pergunta vai ser muito direcionada ao médico, não 

tenho nem ideia se eu tenho que questionar o técnico de 

enfermagem. Então a dúvida fica aí e eu não pergunto para o 

técnico de enfermagem. Mas, eu realmente não tenho recebido 

orientações dele, só questão mesmo de validação do que tinha sido 

pedido, se ta sendo feito ou não. 

Às vezes eu recorro ao médico, mas ainda tenho dúvidas. Eu até 

faço um novo questionamento, mas eu ainda saio com algumas 

dúvidas. Essas dúvidas é que prejudicam um pouco. Eu achava que 

o momento que eu tinha que tirar todas as dúvidas era ali e, 

infelizmente eu não conseguiu, mesmo tentando. Então gente acaba 

se reportando a alguém que a gente conhece ou vai procurar na 

internet. Isso não é válido. Inclusive eu até já reportei isso ao 

profissional ‘olha, eu prefiro vim conversar com você e ter que olhar 

na internet’. 

Então por isso que eu tento fazer várias perguntas nesse 

atendimento. Sinto um pouquinho de falta, em algumas situações, eu 

não sei por qual motivo não aprofundam. Por exemplo, eu coloquei 

uma situação que eu não estou confortável. A médica fala ‘não, 

então vamos ver o  que é’. Ela faz o encaminhamento, eu realizo os 

exames e volto lá. ‘Ah, seu exame deu normal’. Aí eu pergunto ‘sim, 

mas eu ainda estou com a situação desconfortável. O que eu tenho 

que fazer?’. A resposta foi ‘Não, vamos aguardar mais um pouco e 
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avaliar se altera, se piora, pra gente fazer novos exames ou outros 

momentos’. 

A gente aguarda, eu retorno e a situação melhorou um pouco, mas 

depois voltou. Não é algo constante, mas é algo que me preocupa. 

‘Ah, então, vamos fazer outro exame’. A gente faz o exame e da 

normal também. E quando eu pergunto o que é que pode ser 

sempre fica nessa de esperar um pouco para depois tentar 

diagnosticar. Quando o exame da normal, eu percebo que ela fica 

menos preocupada em continuar o acompanhamento.  

Então minha necessidade de saúde não foi atendida em uma 

situação diferente da hipertensão, que tenha me levado a buscar 

tratamento lá com ela. Ela teria que acompanhar todas as situações, 

que podem até estar prejudicando essa principal, eu senti essa falta, 

eu não tenho tantas orientações e tanto acompanhamento. 

Eu acho que o contato com o médico de família uma vez ao ano 

pode até suficiente. Eu to contando uma vez ao ano para a consulta 

de avaliação da minha situação, mas ela pede os exames e eu 

retono. Mas é um contato único, no meu entendimento. Eu acho que 

deveria ter mais, eu não sei se é a minha condição de saúde ou se, 

se é uma situação geral. 

Acho que se tivessem intervenções de outros profissionais de saúde 

no meio tempo ajudaria no meu autocuidado. Pode até ter algumas 

situações que outros profissionais poderiam orientar, eu não sei se o 

tempo de uma consulta que a gente tem ela conseguiu me orientar 

completamente. Então, acho que, talvez um profissional específico, 

pegando uma situação, ele possa intensificar mais as orientações e 

melhorar a qualidade. 

A orientação para as situações que ela me apontou foi exatamente 

isso, alimentação, hábitos de vida com atividade física, a questão do 

estresse e algumas coisas geradas a partir do estresse como 
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insônia, por exemplo, que é um dos problemas que eu tenho. Os 

quatro tiveram orientações gerais. Como eu atuei muito na questão 

da alimentação e da atividade física, a questão do estresse ficou um 

pouco de lado, eu senti a falta disso. Mas houve orientações, mas 

talvez não ao nível que eu desejava, tanto que esses atendimentos 

que eu tenho é exatamente por essas duas e não pelas duas 

primeiras, ou seja, as duas relacionadas ao estresse e a insônia.” 
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Terra tem 49 anos, é casada, tem dois filhos adolescentes e atua 

como professora. Natural de Colatina (MG) reside há dois anos em 

Brasília, um ano depois que o esposo foi transferido para a cidade. 

_______________________________________________________ 
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“O meu atendimento no programa de crônicos começou em outro 

Estado”. Foi mais ou menos em 2010 que e comecei a ter os 

sintomas, então eu fui até o serviço próprio da autogestão no Mato 

Grosso do Sul (MS), onde eu morava. Eu não sabia que eu era 

hipertensa porque eu não sentia nada. Nada que me deixasse, me 

levasse a procurar um médico, pedir ajuda. 

Eu fui, na verdade, na consulta ginecológica. Minha ginecologista 

mediu minha pressão e me alertou que ela estava alta, lá em Campo 

Grande. Ela me alertou sobre a pressão e me indicou um 

cardiologista. Eu sempre vou à ginecologista, todo ano, e ela me 

encaminhava para todos os outros médicos. Então saindo da 

ginecologista eu passava na Unidade para poder registrar no 

prontuário. Ao passar lá, eu fui encaminhada para a médica de 

família, para ela me orientar com relação a esse problema da 

hipertensão. Então a impressão que eu tive foi de novo a do MS, o 

início do tratamento. Então, esse problema da minha hipertensão, 

ele veio também junto com a menopausa, ou seja, eu tive bastante 

atenção também. Começaram a me orientar sobre a questão da 

menopausa. 

Fui orientada no serviço próprio da autogestão. Começaram a 

avaliar a maneira como a minha ginecologista estava me atendendo, 

com relação a hipertensão a minha médica de família a  primeira 

coisa que ela fez, que foi evitar encaminhar logo pra um 

cardiologista, diretamente pra um cardiologista. Então, ela achava 

que seria importante eu primeiro seguir uma dieta, praticar atividade 

física, porque ela achava que o meu peso não estava tão bom, mas 

eu não tava tão acima do peso. Mas, de repente, só com reduzindo 

um pouquinho a ingestão de sal, eu poderia melhorar minha 

pressão. 

Me encaminharam para outra médica lá dentro.. Ela me deu também 

uma ficha, umas orientações, uma lista de orientações pra cuidados 
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com os hábitos alimentares. Chegamos a comer comida com sal 

zero, sem sal nenhum. Eu saí correndo que nem uma doida. Eu não 

fui andar, caminhar. Eu saía pra correr mesmo.  Até lá na minha 

escola tinha competição, uma corrida rústica, do São Julião, acho 

que era corrida da paz, eu não lembro o nome da corrida lá. Era lá 

no hospital São Julião, onde eu trabalhava na escola lá dentro. Fui 

participar da corrida, eu treinava, perdi um pouco do peso, mas não 

controlou a pressão. Mesmo com a alimentação. 

 Mesmo assim ela tentou, a médica de família começou a testar 

medicamentos. Primeiro ela me indicou o hidroclorotiazida, que é 

aquele que evita, pra retenção de líquido. Eu comecei a tomar, mas 

não controlou. Depois, ela mesma pegou e tentou me receitar um 

“lozartana potássica”. Também iniciei, tomei por um período, porém 

não funcionou. Então ela me encaminhou para um cardiologista. 

Ela tentou pela atenção primaria, como vocês classificam. Deu esse  

atendimento o médico de família. E o que eu achei muito bom é que 

ela já me indicou um cardiologista! Deu-me um nome! Uma pessoa 

assim, que pra mim, já inspirou confiança, que já tem uma pessoa 

inclusive de idade, que já tem um professor na universidade, tem 

experiência no exterior e me inspirou muita confiança quando eu o 

conheci. Então ela me encaminhou para um cardiologista, então   

eu comecei a fazer o tratamento específico. E ao chegar no 

cardiologista, ele me pediu os exames,  eu não me lembro se ela me 

pediu exames, eu acho que ela pediu aquele MAPA. 

Mas no final ele me explicou direitinho, que não era para eu não ficar 

muito impressionada que a maior parte dos pacientes de hipertensos 

não conseguem controlar a pressão arterial com menos de três 

medicamentos. Então ele me prescreveu o manivast de 10 mg. Eu 

acho que eu tinha tomado antes, mas uma só um vez por dia, e eu 

nem me lembro se era uma miligrama maior. A dosagem devia ser 

até maior, mas era uma vez só, mas também não funcionou. 
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Mas ele me prescreveu 10mg de manhã e 10mg a noite, a tardizinha 

pra de noite. Doze em doze horas de intervalo de um pra outro. E 

me prescreveu o hidroclorotiazida também só de manhã. E também 

duas vezes por dia, o atenolol. Foram os três medicamentos e 

aquele conselho, de pouco sal e atividade física, mas nenhuma 

dieta. É, nenhuma dieta. Eu até questionei, mas ele falou que não 

seria o caso. Só controlar a alimentação mesmo, comer menos. Eu 

acredito que uma vez tomando medicamento, o restante é mais 

precaução mesmo.  

Tenho a orientação da equipe de saúde da família dos serviços 

próprios da autogestão desde que morava em Campo Grande. 

Fazemos os exames corretamente, procuro fazer isso sempre que 

possível. Todo ano eu sempre vou ao ginecologista e também ia ao 

urologista, pois eu já tive uns probleminhas de pedras no rim e 

sempre tenho que ficar fazendo exame também. Então eu me 

consultava com alguns especialistas e agora veio o novo, o 

cardiologista. Sempre que eu ia a algum retorno eu voltava no 

serviço próprio para colocar no prontuário todos os dados.  

Lá em MS os médicos eles eram muito atenciosos com a gente. É, 

tem essa coisa de que lá o meu esposo era gerente, isso interfere 

também no pessoal. Eles gostavam muito dele e quando eu chegava 

lá pra ser atendida era tratada muito bem. Então as vezes as 

orientações nem eram na consulta, era só na conversa, entendeu? 

Fora isso, eu recebia também umas correspondências, convidando 

pra ir algum evento. Eram eventos de saúde, mas eu nunca fui. Era 

difícil a gente conseguir o tempo para ir ao médico, para fazer o que 

o médico manda. Então, era muito complicado, pra mim. 

Mas a partir do ponto que eu senti que tinha o problema, e a atenção 

que eu recebi dos médicos de família de Campo Grande estavam de 

acordo com o programa de atendimento deles pra qualquer paciente, 

interessados em ir atrás dos pacientes, eu não tenho queixa, não. 



108 

 

Ah, e outra coisa. A partir daí também, tem o fato de que não era só 

hipertensão, tinha a questão da menopausa também. 

Com relação a esse tema, eu entrei na menopausa e nem me dei 

conta. Eu comecei fazendo uns exames de hormônio, e comecei a 

usar o livian, a tibolona. Mas é uma confusão muito grande, cada 

médico tem a sua linha sobre reposição hormonal. A minha médica 

necessariamente não adotava. Mas eu sentia um calor assim, 

constrangedor, pingava suor e tudo. E também tem essa coisa, 

quem sabe se eu tivesse controlado essa questão hormonal, eu não 

seria uma hipertensa mais tarde se tivesse entrado com reposição 

hormonal, se ela tivesse mudado a dosagem da minha pílula, por 

exemplo. Me disseram que eu tomava uma pílula muito forte que 

não precisava daquilo tudo. 

 Mas no final das contas, o que tinha que acontecer já aconteceu e 

eu acabei entrando nessa pós-menopausa, passei tomar 

medicamento de hormônio. Mas eu achei maravilhoso parar de 

menstruar, achei que veio em uma idade maravilhosa, tinha 46 anos, 

eu acho. Foi ótimo porque eu tinha uma enxaqueca insuportável 

durante a menstruação e nunca mais tive dor de cabeça, qualquer 

uma, desde 2010, quando eu parei de menstruar.  O meu único 

problema foi em relação ao calor e a questão da pressão também, 

se é que tem uma relação uma com a pressão arterial.  

Eu sei que veio essa coisa toda e eu passei tomar outro remédio de 

uso contínuo. Com isso fui inscrita nos programas desenvolvidos 

pela equipe de saúde da família, que tinha nos serviços próprios da 

autogestão, com o fornecimento dos medicamentos de uso contínuo. 

Agora eu acho que não tão mais atendendo da mesma maneira, tem 

que ir na farmácia conveniada, ou algo assim, ainda num comecei a  

me beneficiar. 

  Esse ano eu ainda não fui ao cardiologista, não tive tempo. Mas fui 

à ginecologista e estou amedrontada porque, ela me prescreveu um 
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estradiol. Eu to com medo desse hormônio, mas ela me deu duas 

amostras grátis e tomei. Achei super estranho porque o calor foi 

embora, mas eu tive um rastro de menstruação, e eu li na internet, 

parece que esse hormônio estimula o cisto no seio e o mioma, e eu 

tenho um cisto e um mioma os dois, um mioma bem pequenininho. 

Eu to começando a ficar preocupada, mas ela me mandou  tomar só 

duas cartelas e voltar lá. A gente ta ai, na mão dos médicos, e às 

vezes a gente se atreve na internet. 

 Recebi cuidados também da nutricionista do serviço próprio de 

Campo Grande, aqui no de Brasília também tem. Agora eu não me 

lembro se ela era nutricionista ou se ela era médica de família, eu to 

achando que ela não era nutricionista. Mas ela tinha uma linha assim 

mais voltada pra alimentação.  

Eu pude contar com o plano de saúde pra ter acesso aos 

medicamentos de uso contínuo, foi bom, mas eu sempre eu tenho 

que passar pelo médico pra poder renovar a receita. Entre 2010 e 

2012, eu ia aos especialistas e passava no plano de saúde apenas 

para levar os resultados de exames e poder ter acesso aos 

medicamentos. Procurava os médicos de família apenas quando 

eram situações não relacionadas a hipertensão. Em 2012 mudei pra 

Brasília, no mês de Julho. Ao chegar a Brasília, a gente teve que 

refazer tudo. E a primeira coisa que é necessária, é saber pra qual 

especialista eu vou ser conduzida, encaminhada. 

Em Campo Grande fui orientada, pelo serviço próprio da autogestão 

a ir para um cardiologista. A médica de família conhecia, tinha sido 

acho que professor dela e acho. Ainda que não tenha 

necessariamente o serviço próprio, mas eu acho isso importante. Eu 

gostaria de ser orientada sobre quais são os outros dos profissionais 

da área que são conveniados, que atendem pelo convênio, que 

poderiam nos atender nas especialidades para acompanhar a 

doença crônica.  
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Para ir à ginecologista, recém-chegada em Brasília, pedi para o meu 

marido perguntar para as pessoas no serviço próprio se teriam 

alguma indicação. Ele perguntou e eu fui, mas aí você tem que falar 

tudo de novo, tem que criar um novo vínculo e também, fazer a ficha 

toda de novo, contar toda a história, coisa que você já esqueceu, era 

melhor ter escrito em um papel, pra registrar. E essa médica, que eu 

consultei aqui em Brasília, ela prosseguiu, com a mesma maneira, 

me respeitando o mesmo remédio de uso contínuo, foi me 

acompanhando também com a questão da alimentação. Ela me 

pediu para fazer os exames de sangue e ficou constatado que o meu 

colesterol não estava adequado. Não estava elevado, não estava no 

limite, mas estava quase no limite. E a glicose também tinha que 

controlar um pouquinho, não estava elevada, não estava no limite, 

mas tinha que tomar cuidado pra não chegar no limite. E eu inclusive 

tive diabetes gestacional, na segunda gestação. Quando minha filha 

caçula tava pra nascer, eu tive diabetes. Tive não, eu tive também a 

mesma situação, estava quase no limite. Então eu procurei 

nutricionista na époc a nutricionista deu uma dieta e tudo, eu seguia 

aquela dieta, eu vivia comendo granola essas coisas. E eu perdi um 

monte de peso. Quando eu fui dar a luz eu já tava tudo ótimo, as 

taxas estavam perfeitas, tudo bem. Mas eu já estive em uma 

situação desse. Então agora eu tava desse jeito. Ela já viu também 

que a minha vitamina D não tava muito bom, que eu tinha que tomar 

sol e me prescreveu oscal D, uma medicação. Só que é oscal D, eu 

fiquei pensando, tem cálcio também, e eu já tive pedra é um 

problema, quando num vai num especialista, vai no outro. E eu já 

tive pedra no rim, como eu vou tomar cálcio? Eu fiquei assim, ah! Eu 

fiquei assim toda... Então é nessas horas, que a gente fica pensando 

‘poxa, eu tinha que ter uma orientação melhor’. Que normalmente 

com médico não se discute porque você não sabe o que que o 

médico vai te responder e como você vai ser tratado pelo médico.’ 
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Eu sou da equipe da estratégia da saúde da família. Eu tenho a 

impressão até uma instabilidade nessa definição de médico de 

família que parece que muda o médico. Eu acho que essa coisa do 

médico vai da gente pegar e se afinar com ele. Então, quando eu 

vim pra Brasília aí teve essa nova médica que me atendeu, e eu 

fiquei pensando ‘gente, eu não devo conversar muito’. Só o que ela 

perguntar eu respondo por que eu já tive problema com médico, lá 

em Campo Grande quando eu entrei nesse negócio de pós 

menopausa, que eu não tava mais aguentando, aí veio essa coisa. 

Eu não concordo que o profissional atenda a gente muito rápida, que 

seja muito prático com perguntas e respostas. Eu não gosto. 

Detesto. Foi aí que eu briguei com a médica. Porque eu não estava 

mais aguentando muito calor, muita coisa, tava horrível pra mim. Aí 

a minha amiga me indicou a médica dela, que era muito boa. Fui, 

marquei e eu já comecei não gostando porque, era convênio e tudo, 

mas tava muito cheio o consultório. Quando chegou a minha vez, a 

minha demorada vez , eu achei que ela tava sendo muito prática pra 

me atender. Aí ela pegou uma ficha, com um questionário, acho que 

chamam de anamnese aquele questionário de respostas, e parece 

que eu tinha que me limitar a responder o que ela me perguntava, eu 

queria falar, entendeu, eu queria falar, porque eu tava muito mal, eu 

acho que eu tava precisando de um atendimento de alguém que 

conversasse comigo, eu tava mal mesmo. Aí, ao invés dela me 

atender , dela me ouvir, eu ouvi ela resmungando. De repente ela 

não falou isso, mas eu entendi que ela falou. Então, eu já fiquei 

aborrecida. Aí ela me disse assim ‘ela não ta entendendo as minhas 

respostas’, assim com os óculos assim como os meus (na ponta do 

nariz) e eu ouvia ela falando ‘quem conduz a consulta, é o médico’. 

Eu, gente, eu posso ter ouvido errado, não, eu também tenho que 

pensar, mas eu acho que eu ouvi isso. Como eu tava muito loca, 

talvez eu ouvi demais, mas eu não tava bem. Aí eu acho que eu ouvi 

isso, então eu deixei. Aí ela foi falando, falando, eu fui respondendo, 

respondendo. Depois que ela falou, eu respondi todas as perguntas 
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do questionário dela e depois ela já me prescreveu o medicamento. 

Ela não me deixou falar nem nada, então. Me prescreveu aquilo tudo 

lá, que não escutou nenhum dos problemas. Eu fiquei quietinha aí 

depois é que eu briguei, que ela poderia pelo menos me perguntar ‘o 

que voe está sentindo’, ‘como você está se sentindo’. Eu não to 

acostumada com médicos ruins. Desde o meu primeiro 

ginecologista, com quem eu tive o meu filho, que me atendeu. Eu 

lembro que eu chegava lá ele perguntava, eu achava até 

interessante, ele perguntava ‘e a saúde de um modo geral, como 

vai’? Ele me atendia dessa maneira, você entendeu.  

Então depois que ela terminou, me receitou o estradiol e tudo, aí eu 

peguei e disse ‘olha, eu já morei em cinco unidades da federação é 

a primeira vez, a primeira vez que eu passo por um médico que não 

faz anamnese’. Ela falou ‘quem disse que eu não faço anamnese?! 

Eu faço anamnese’. Anamnese pra ela é aquele questionário lá, 

aquele eu fui respondendo, pra mim é outra coisa. Eu não sou 

profissional de saúde, mas eu lembro que estudei patologia clínica 

no segundo grau e era um médico que dava aula pra gente, ele 

sempre falava ‘tem que fazer anamnese com o paciente, tem que 

conversar’. Então, eu não me esqueço disso. Mas é a primeira vez 

que eu passo num médico que não faz anamnese. Hoje em dia nós 

não somos pessoas que são desprovidas de informação, a gente 

tem informação. A gente vem ao médico, mas a gente tem algum 

pouquinho de informação. Então eu falei coisas dando a entender 

que eu não gostei do atendimento.  Menina, ela abriu a porta pra eu 

ir embora! Me expulsou, ela se sentiu ofendida. E eu estava assim, 

com o nervo a flor da pele, também me controlando, eu estava super 

nervosa. Eu me empaquei que nem um burro empacado na porta. 

Eu fiquei pensando, essa dona aí deve estar misturando problema 

de casa com problema profissional, com o atendimento. O 

consultório cheio, ela quer despachar todo mundo rapidinho pra dar 

conta de receber os outros. E eu, estou atrapalhando o trabalho 
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dela. Foi a conclusão que eu cheguei, entendeu. Eu não sou a 

paciente que ela merece. Ela merece um paciente que não atrapalhe 

o trabalho dela, que concorde em ser atendido mais rápido e em 

ficar lá só ouvindo, porque ela é a médica .  Sabe, então tudo porque 

eu entendi aquilo.Entendi que em consulta, quem conduz é o 

médico.  A conversa ela poderia ter tomado outro caminho.  

Isso aconteceu porque tentei achar uma médica por conta própria. O 

médico de família, do serviço próprio, ele tem que me indicar um 

médico conveniado. Tem não, não é obrigação dele. Mas se não 

existe essa conduta, como regra, já que existe uma equipe lá, essa 

equipe aí de atendimento e não existe essa conduta como regra 

então não tem como o paciente seguir as orientações dadas pelo 

programa. O paciente vai procurar um médico conveniado. Você tem 

um plano de saúde, com certeza o paciente procura um médico 

conveniado. 

Por ser um plano com abrangência nacional, acho que deveria ter 

uma sintonia maior entre as Unidades que estão no país. O paciente 

fica desorientado, ter que ir em reunião no serviço próprio, isso é 

bobagem. Não faz muito sentido, não te da uma continuidade com 

relação ao cuidado quando os profissionais dos serviços próprios e a 

rede credenciada não tem alinhamento.  E eu acredito que deve ser 

difícil isso pro plano de saúde também, porque médico descredencia 

e outros se credenciam e tudo. Mas pro paciente isso aí é o básico.  

Voltando, eu fui a ginecologista de Brasília, que eu achava melhor 

não brigar com ninguém, então agora eu tenho um bom 

comportamento. Enquanto eu tiver bom comportamento, eu sei que 

eu vou ser atendida, a médica vai sorrir pra mim, entendeu. Eu acho 

que, coloque-se no seu lugar de paciente. E ela é a médica. O bom 

senso, manda isso. A não ser quando você percebe que realmente 

tem uma abertura. Aí sim, você se abre e diz como você está se 

sentindo. Certo? Agora e esse negócio aí de glicose, esse negócio 
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de colestrerol, nunca tive problema de colesterol e tudo. Tava 

tomando remédio mesmo, tudo bem. Então o que eu tenho que 

fazer, vou procurar o nutricionista. Aí eu procurei a serviço próprio e 

procurei a nutricionista.  

Ela me atendeu de uma maneira atenciosa, sem pressa. Até eu 

fiquei preocupada porque tava ficando noite, eu tinha que ir embora . 

Mas foi assim super atenciosa, me atendeu muito bem. E inclusive 

eu falei, eu procurei pedindo a ela. Eu falei ‘oh, eu preciso de uma 

reeducação alimentar, já tive problema de sangue, mas eu quero 

uma orientação alimentar pra toda a minha família, porque eu não 

tenho condições de ficar fazendo uma comida pra cada um. Então 

minha família toda tem que, tem que se enquadrar na orientação. 

Então deu tudo certo. Eu fui, ela me deu a dieta alimentar, a 

orientação. 

Porém eu não voltei mas nela . Esse problema do retorno é muito 

sério. E aí, eu fui, e segui também as orientações. Foi muito bom pra 

mim, AS minhas taxas já voltaram ao normal, todas elas, só que com 

relação a seguir rigor as orientações, como eu estava seguindo 

antes, não sigo mais. E quando eu comecei a seguir, eu já fui 

perdendo é peso mesmo. Eu tava em condições, eu ainda fazia uma 

caminhadinha, lógico, quando tem tempo. E, fazia uma 

caminhadinha. Eu até perdi bastante peso, eu acho que eu perdi uns 

três quilos. Mas, eu parei de seguir rigorosamente, mas tem coisas 

que você já tenho como hábito. 

Por exemplo, intestino meu que sempre foi complicado, eu já sigo lá 

aquela ideia que ela deu de consumir, os grãos. Consumir assim, 

casca, gergelim,  e fibras solúveis. Coisa que eu não tinha hábito, eu 

consumo esses itens aí, me faz bem e eu sinto falta. 

Ela conseguiu me orientar pra seguir bons hábitos. Ó que por essa 

coisa do social, do familiar e tudo, tem coisas que infelizmente não  

to seguindo como deveria. E foi muito bom seguir, sabe, exatamente 
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o que ela me orientou. Era melhor antes mas agora ainda está bom. 

Por causa dos hábitos, dos hábitos que ela me aconselhou a utilizar 

o chá, Sem açúcar após as refeições. Eu não tinha desse hábito. E 

pra mim é super bom. Não tomo mais suco depois da refeição, só 

tomo chá. Eu não tenho mais vesícula, já faz anos que eu não tenho 

vesícula. Então, ela deu uma orientação, eu fui tirando conclusões 

próprias também. 

 Então, eu acho que tem hábitos que eu consegui criar na minha 

vida, estão sendo importantes. Então por exemplo, porque foi 

importante tomar chá? Porque tomando chá eu não tomo suco. O 

doce por exemplo, eu como? Como menos doce. Mas mesmo que 

eu coma doce, depois eu vou tomar o chá, entende. E o que eu 

penso, ela receitou o chá verde após o almoço e... após o lanche da 

tarde também um chá verde de novo, mas as vezes a gente nem 

lancha a tarde aí nem toma o chá. E a noite o chá, um chá calmante, 

carbinativo, que no caso não vai ser o verde. Mas a conclusão que 

eu tenho: eu acredito que independente do tipo de chá que eu tomar, 

só o fato de eu estar eliminando um líquido gelado por um líquido 

quente já ta fazendo bem pro meu organismo. E foi uma conclusão 

que eu tirei. Não de uma maneira tão marcante, mas as orientações 

da nutricionista interferiram nos hábitos alimentares de toda a 

família, mudanças boas. E pra mim foi o que marcou mais. Mas eu 

sou a mãe, então isso importa muito. 

 Eu fiquei lembrando, como eu já tenho aquela experiência negativa, 

que eu briguei com a médica, que eu não sei se eu entendi errado e 

tudo, a partir de agora, eu vou ouvir o que o médico fala. Eu não 

quero contratempo. Eu preciso do médico, eu não estudei medicina. 

Então eu tenho que ficar quietinha. O dia que ela me receitou o 

cálcio eu não cheguei a falar com ela ‘é que eu já tive pedra no rim e 

não vai me fazer mal esse remédio’. Eu não cheguei a falar com ela, 

mas também não tomei o remédio. 
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 Não fui a nenhum outro profissional pra me orientar sobre por causa 

do tempo,  a gente vai ficar vai num especialista, depois vai no outro 

e no outro. Imagine eu. Eu vou na ginecologista, no médico da 

vesícula, vou no cardiologista. E aí, como é que fica? E os exames? 

E a gente não trabalha, não. A gente não tem família. E aquilo que 

eles mandam a gente fazer, a gente fazer caminhada, tomar sol, de 

fazer uma coisa e outra. Então a vida não é assim, não. A vida não 

cumprir as orientações dos médicos, simplesmente. A vida é a gente 

viver a vida e cuidar da saúde. A gente não pode viver a vida em 

função das recomendações médicas pra cuidar da saúde. 

 Então a, o desdobramento da ginecologista: um ótimo atendimento 

na com a nutricionista, mas não tomei o cálcio que ela tinha 

prescrito. Eu simplesmente não tomei. Mas só que quando eu 

retornei, ela me perguntou pelo o tratamento, então eu expliquei que 

eu fiquei preocupada. Mas ela não permitiu que eu continuasse 

falando. Então ela simplesmente disse ‘não!”... ela brigou comigo, 

me chamou atenção lógico. Eu tenho que me colocar no meu lugar. 

Ela explicou aquelas coisas, a gente sabe muito bem essas 

coisinhas, a gente já sabe. O tratamento médico na minha vida vai 

tomando o significado de uma série de condutas padrão. Se um 

médico me prescreveu uma determinada medicação, o seguinte vai 

dar continuidade àquela medicação. A não ser que ele tenha um 

ponto de vista diferente, que ele tenha uma linha diferente, que ele 

tenha uma, uma outra tendência. 

Então eu vim pensando, gente, o meu pai que tem 85 anos, 86 ele 

nasceu em 1928. Quantos anos ele tem? 86 anos. Nós passamos a 

vida inteira criticando o meu pai. A nossa infância, a nossa 

adolescência. Seu Adolfo, o senhor é hipocondríaco. Ele fez, ele fez 

cirurgia de amígdala. Ele sempre teve problema de garganta, uma 

coisa assim. E ele vivia dizendo que era ‘o doente’. Seu Adolfo o 

senhor tem que procurar um médico, não pode tomar remédio sem 

receita médica. Tomava biozone, tomava antibiótico, tudo por conta 
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própria. Ta lá com 86 anos, ta com 86 anos. É hipertenso, mas ele 

descobriu a hipertensão agora  depois dos 80, 70 e poucos, ou 

berando os 80, não tão cedo como eu , e sempre foi ao médico 

também , pro médico dizer oh, o senhor não tem nada. Porque ele 

sempre disse que ele tem problema de fígado, sempre tomou 

remédio pro fígado. 

Na farmácia, a gente super preocupado com a saúde dele. Tem que 

ir no médico, tem que fazer exames ... Comprava... epocler . Mas eu 

acho que muita coisa que meu pai tem,  Uma das coisas boas que 

meus irmãos fazem, falam, porque meus irmãos são cachaceiros, 

igual meu pai, é que toda cachaça que meu pai tomava tinha uma 

erva no meio, tinha que por cravo, tinha catuaba, milomi... tinha, 

tinha umas ervas no meio . Então, de uma certa forma, ele tava 

maltratando e cuidado do organismo dele. Quando ele foi no médico 

agora, depois de idoso e tudo, o médico falou, falou ‘olha, o senhor 

não tem nada no fígado’. Apesar um que problema no fígado é muito 

sério, compromete o fígado da pessoa . E não tem nada. Só tem 

pressão alta, já teve um infarto, mas é agora, É a idade, em virtude 

do tanto que ele come também. Porque meu pai não é gordo, mas 

tem uma pança que vem até aqui assim, mais ou menos. Ele não é 

barrigudo, é um estômago assim que vem cá na frente. E come sem 

parar, mas ele anda muito também, ele caminha muito. Então eu 

acho que essa saúde dele, um pouco em virtude do estilo de vida, 

ele anda bastante, passa o dia inteiro cantando, mas tem essa 

participação aí também , de não procurar um médico e ter uma auto 

medicação . Agora, eu acho que nós, as mulheres, temos um sério 

problema, porque nós temos a maternidade. Então a gente 

obrigatoriamente tem que passar pela ginecologista. A gente tem a 

contracepção, tem a maternidade, então a gente é obrigada a passar 

pelo médico, por isso . E  os homens, eles tem uma obrigatoriedade 

por causa da questão do câncer de próstata. É, isso que obriga 

também, o fator compulsório de demanda por atendimento médico. 
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E a mulher ela sofre esse fator compulsório de demanda por 

atendimento médico muito antes que a ala masculina devido a 

questão da contracepção e da maternidade. Interfere na saúde de 

um modo geral. E por isso eu elogio o meu primeiro ginecologista 

que ele sempre perguntava ‘como vai a saúde de um modo geral?’. 

Então, eu sinto as vezes que, você às vezes faz essa conduta 

repetitiva entre os médicos, a gente acaba pensando, ‘poxa vida’. 

Até por isso você as vezes vai comprar um determinado remédio na 

farmácia e o farmacêutico, que a gente chama de farmacêutico que 

na verdade é o balconista, muitas ele entende muito bem daquilo 

que você está querendo, do medicamento que você precisa. Certo. 

E onde que entra aí a da equipe de saúde da família, dos serviços 

próprios? Ela vai dar as mesmas orientações que o médico não deu, 

que não é o medicamento, e sim o modo de vida. Que é a vida 

saúde. Que é o mais importante pra gente, aliado ao medicamento 

quando ele é indispensável.  

Tava tudo resolvido. Mas vem o meu drama, encontrar um 

cardiologista em Brasília. Tem que achar um cardiologista pra poder 

atualizar receita. Eu já to sendo prática agora. Para atualizar receita 

eu vou no convênio pedir regularização do medicamento.  Então eu 

fui em um cardiologista qualquer, me atendeu muito bem e tudo, 

mas não tive a mesma impressão no retorno. Mas o mais importante 

é o que eu obtive, a receita. Consegui ainda continuar pedindo os 

medicamentos pelo convênio. 

Eu acho que minhas necessidades de saúdes estão sendo 

atendidas sim, pra mim estão ótimas, porque eu já tenho consciência 

de que eu uso medicamento contínuo. Não vejo problema nenhum, 

eu não sou doente. Porque eu acredito que o nível  dos avanços que 

nós tivemos na medicina, eu não acredito que aquele que tome 

medicamento é doente . Certo, nós estamos numa fase muito boa,  

então, por exemplo, essa questão de menopausa, eu tomo 

medicamento lá, mas tudo bem. Agora, eu sempre sonhei chegar na 
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menopausa, sempre desejei, que era pra parar de tomar pílula. Só 

que eu era desinformada e não sabia que parando de tomar pílula 

eu tinha que tomar medicamento. Eu sempre detestei tomar 

anticoncepcional, sempre odiei, nunca gostei, porque eu nunca 

gostei de tomar remédio. Mas só que eu cheguei a conclusão de que 

o remédio é necessário. Então eu sou hipertensa, eu vou tomar o 

remédio pra hipertensão, e qual o problema? as vezes logo que 

descobriram que eu era hipertensa, as vezes eu perguntava ‘nossa, 

mas eu vou ficar assim me sentindo desconfortável, eu vou ter que 

tomar medicamento’. Eu acho que é difícil quando a pessoa não tem 

acesso ao medicamento. Eu compro e tomo. Olha, muitas crianças 

são diabéticas desde pequenininhas e aplicam insulina na barriga 

desde pequenininhas, e as vezes vivem sorridentes, você nem se dá 

conta de que ela é diabética. Então, o ser humano é assim, muito 

vulnerável, muito frágil. Ninguém é perfeito. Muitas pessoas dizem 

‘ah, meu pai, minha mãe sempre comeram de tudo, não sei o que, 

não tem problema nenhum, tem a maior saúde’. De repente você 

recebe uma notícia do óbito daquela pessoa que tava cheia de 

saúde. Então viver é isso. A gente vive pela saúde que nós temos 

desde que nós nascemos. A saúde que nós temos ela tem as 

características próprias conforme cada organismo. Cada organismo 

as vezes precisa de um, de uma ajuda, porque o mais importante é a 

vida. E viver com qualidade não é simplesmente não tomar remédio, 

ficar numa boa. Esse povo da saúde, não to falando simplesmente 

da saúde, porque tem o povo da saúde, o povo da educação, o povo 

da economia, nós somos povos, na verdade. Que cada um de nós, 

na nossa especialidade profissional, a gente cria umas verdades, a 

gente cria determinados ambientes. Então tava lá o povo da saúde, 

fazendo aquelas campanhas e tudo, medindo pressão. Aí eu me 

lembro que mediram minha pressão,  e viram que eu era hipertensa 

e falaram ‘nossa, tão nova’. E fiquei pensando, que é isso, tem que 

gente que é tão nova e tem diabetes. E tem gente que já tem câncer 

infantil. E cada um tem uma determinada deficiência, um 
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determinado déficit no seu organismo. O meu momento, porque ele 

se adiantou um pouquinho, porque ele aconteceria mais tarde eu 

tenho minha histórica de vida. A minha história de vida sou eu e os 

outros que participam da minha vida e sejam bem vindos, 

Aconteceu? Aconteceu. Bom, então, agora vamos nessa aí. “O 

importante é ser feliz e ter condições para cuidar da saúde em 

qualquer fase da vida.” 
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Mercúrio tem 49 anos, é casado e tem dois filhos. É natural de Juiz 

de Fora (MG), católico e atua como bancário, na área de tecnologia 

da informação, no turno noturno há muitos anos. 

_______________________________________________________ 
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”Fiz cirurgia bariátrica, mas até chegar até aqui foi um histórico de 

obesidade desde criança. Eu sou aquele ser humano que nasceu e 

ficou com peso normal até os 5 anos de idade, depois dessa idade 

foi um espiral de engordar. Uma criança gordinha com todos os 

problemas, com todos os percalços que uma criança gordinha na 

década de 70 tem. Na minha família somos quatro irmãos, dois 

gordos e dois mais magros. Então, bem divido. 

Passei a adolescência toda gordo até que chegou aos 19 anos fiz 

uma dieta por conta própria. Emagreci bastante, mas em dois anos 

voltou de novo, até que avançando o tempo pra hoje, eu me apanhei 

com 99 quilos. Assim, ano passado eu já tinha pensando em fazer 

alguma coisa, como bariátrica e não tive coragem. Mas esse ano, 

tirei coragem da onde não tinha, fui incentivado pelo meu 

endocrinologista, e pelos colegas que já fizeram também, Muitos 

tiveram um bom resultado com o mesmo profissional que eu fiz. Aí 

eu tomei coragem e fiz. 

Eu fiz um acordo em família. É importante, porque pra entrar nesse 

mundo, pra passar essa fase o apoio da família é tudo, é 

fundamental. Eu sou casado e tenho dois filhos. Todos moram 

comigo, então, se alguém da família não ajudar é difícil transpor a 

barreira. Então foi um acordo de família que deu certo, e está dando 

certo, todos apoiando. Os hábitos da família estão no caminho de 

mudar. Eles estão frequentando a mesma nutricionista que eu. Até 

comprei um pote de proteína pra minha filha hoje, ela está 

malhando. Enfim, as coisas estão se ajeitando. 

Pra mim essas mudanças estão sendo um apoio pra melhorar a 

relação de família. Não é que a gente force a barra nesse sentido, 

mas um dos efeitos é esse. Eu to resolvendo o meu problema e to 

conseguindo ajudar meus filhos e minha esposa também.  O que 

mais mudou, a meu ver, foi esse negocio de ter horário pra comer, 

marcadinho no relógio. O mais importante é ter horário, e também a 
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parte de seguir um roteiro, porque quando a gente não ta de dieta a 

gente come a vontade, quando a gente tem fome, que é toda a hora, 

a gente come ou não. Eu não era um comedor compulsivo. Eu não 

como muito doce, chocolate, eu como, mas não é aquela coisa toda. 

No meu caso, inclusive por causa do trabalho, minha alimentação 

tinha horários fixos e bem espaçados. 

Eu trabalho a noite, sempre trabalhei esse horário da noite, de 

madrugada, então isso tira um pouco a rotina de uma pessoa normal 

que acorda cedo, almoça meio dia, faz um lanche a tarde e quando 

chega às 20 horas da noite, janta e depois vai dormir. No meu caso 

é um pouquinho diferente. Eu vou dormir às 17 horas, acordo às 

23h, como alguma coisa e vou para o trabalho. Quando chega às 7 

horas da manhã, como outro lanche, em casa já. Aí vem o almoço e 

depois eu vou dormir de novo. Quando tem tempo eu faço um 

lanche no trabalho por volta das 3 horas da manhã, mas só quando 

dá.  Então, quanto às mudanças, quando entrei com a nutricionista 

comecei a dividir esses horários no trabalho e fazer lanche no 

horário que eu não fazia. E assim, logicamente, lanches mais 

saudáveis porque o que se come lá no trabalho é pizza (risos). 

Olha, a meu ver, a autogestão em que sou atendido sempre teve 

dificuldade em fornecer aos usuários esse serviço de nutrição, 

sempre foi muito difícil. Nos últimos tempos é que disponibilizou uma 

nutricionista dentro dos seus serviços próprios, e a própria rede 

começou a ter mais pessoas e mais profissionais atendendo. Mas a 

qualidade dos profissionais da rede não é assim, nenhuma 

‘Brastemp’. Vamos dizer assim, os profissionais que trabalham nos 

serviços próprios tem um nível bom, mas na rede não. Eu dei sorte, 

pois um colega de muito tempo se formou em endocrinologia e ele 

quem vem ajudando, há mais tempo acompanhando meu caso. 

Quem fez as primeiras orientações foi meu endócrino. Ele me pediu 

uma série de exames, inclusive uma polissonografia porque eu vinha 
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me queixando de sono ruim. Quando ele recebeu o resultado da 

polissonografia ele já me indicou no mesmo dia para o 

pneumologista pra fazer uma avaliação e o pneumologista já marcou 

outra polissonografia para eu medir o aparelho porque ia precisar 

usar um aparelho. Foi nesse momento é que virou a chave pra mim. 

O mecanismo foi esse, nessa mesma bateria de exame deu a 

intolerância à insulina, esse negocio de ‘pré-diabetes’, e apneia de 

sono, conjugada com a hipertensão que eu tenho desde 1992. 

Então, eu não tive opção. 

A autogestão sofreu transformações nesses anos e pouco antes 

dessa data de 1992 e deixou de ter uma grande parte de médicos 

contratados. Médicos que eram concursados e trabalhavam na 

autogestão. Inclusive, quem me acompanhou em uma grande parte 

até se aposentar foi um desses médicos. O que a gente tem desse 

tempo é saudade mesmo é o acompanhamento do mesmo medico 

que, entre aspas, era o da saúde da família, porque o profissional 

ele era da autogestão porque ele acompanhava desde o nascimento 

da criança, o desenvolvimento, os pais que eram tratados lá. Por 

exemplo, o cardiologista que trabalhava aqui, ele era cardiologista 

do meu pai, meu, do meu irmão, da minha mãe, e passou a ser o 

cardiologista da minha esposa, até sair. Você deve conhecer o 

cirurgião plástico que trabalha no serviço próprio. Ele é dessa época, 

o urologista não ta mais ele faleceu, ele também era do serviço 

próprio. Essa perenidade dos profissionais no local é que dava 

aquela sensação da saúde da família. 

Quando surgiu essa ideia de médico de família (em 1994 mais ou 

menos) virou piada, porque a gente sabia que não ia dar em nada, 

por causa da rotatividade. A gente sabe que isso acontece por causa 

de salário, por causa de remuneração, que não ganha contento. Aí 

vem a qualidade do profissional, que não vem a contento. E assim a 

gente também tinha um quadro de enfermeiros que era fixo e foi 

acabando aos poucos. Então, isso aí vai desde a questão dos 
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médicos até se você pensar um pouco, até nos equipamentos o que 

você usa hoje. Uma seringa ou, sei lá, um garrote, dá pra sentir que 

não é a mesma qualidade. Os serviços próprios da autogestão, 

voltados pra atenção primária, já não compra mais o melhor do 

mercado, ela compra o razoável e a pressão ta lá na questão da 

remuneração. 

Quem me encaminhou pra rede foi a própria autogestão, no 

momento que ela trocou os profissionais, e os profissionais que 

estavam ali não estavam atendendo a contento.  Não pela 

dificuldade, porque hoje a gente tem uma profissional pra atender 

todo mundo, então é difícil marcar. Mas agora, já fechando, a 

realidade hoje eu ainda encontro qualidade mais nos serviços 

próprios da autogestão do que na rede. A nutricionista que eu me 

consultei aqui onde sou cadastrado, é muito boa, muito boa mesmo. 

Essa aí tinha que ser mantida. Não sei se vão conseguir mantê-la. 

As duas profissionais que eu fui na rede já não teve aquela 

qualidade, inclusive o foco é diferente, pelo menos na minha 

experiência, as duas que eu consultei na rede parece que elas foram 

formadas voltadas para uma nutrição  mais esportiva uma coisa 

menos pessoal menos holística vamos colocar essa palavra, já a 

profissional daqui ela ta olhando a saúde como um todo, ela ta 

olhando o ser humano todo, isso eu acho mais importante, essa foi a 

diferença . 

 A opção pela bariátrica, como disse, surgiu depois de muito pensar 

e por orientação do meu endócrino. Como eu optei por fazer a 

bariátrica com o doutor Jonas, ele já tem uma equipe. A nutricionista 

da equipe dele também tem um nível muito bom, ela tem pós-

graduação voltada para a bariátrica. Eu vou ter que acompanhar lá 

justamente por isso, pelo menos nesse inicio, até passar a 

dificuldade inicial. A dificuldade é que lá eu tenho que pagar e pedir 

o ressarcimento para a autogestão, o que me gera um custo de 
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incomodo e de tempo, e nunca é repassado o mesmo valor. Mas lá 

to me dando super bem, a profissional é muito boa.  

O que ficou falho mesmo foi a troca dos profissionais, aí é questão 

mesmo da qualidade do profissional não tem pra onde correr e uma 

consequência também de uma fase que a empresa passou de 

redução do numero de profissionais atendendo nos serviços 

próprios. A gente chegou num ponto onde não se conseguia marcar 

consulta no serviço próprio e aí, a solução era procurar na rede 

credenciada. 

As vezes que eu voltei pra ser atendido pelo medico do serviço 

próprio foram horríveis, muito ruins, tanto o atendimento técnico 

quanto relação, a interação com o usuário . Eu não sei quanto é o 

salário deles, mas não deve ser muita coisa porque o pessoal não 

parece estar contente. Ainda tem alguns médicos da antiga, esses 

mantém o mesmo padrão. Agora, saindo para rede credenciada, aí a 

coisa ta realmente ruim, salvo os profissionais pontuais. 

Bom, de positivo a autogestão me oferece o programa de 

medicamento, mas em ressarcimento, a entrega em domicílio já 

acabou. Sabe o que falta mesmo? Voltar para dentro da empresa. O 

usuário é de dento da empresa, ele adoece, ele apresenta as 

enfermidades lá dentro. Ela está aqui fora e colocou uma barreira, 

que até pra gente fazer exame periódico não consegue. Então o que 

falta é a autogestão ir ao encontro do funcionário que ta lá dentro, 

promover ações, talvez periódicas, de entrevista com os 

funcionários, de levantamento do que ocorre, o próprio 

acompanhamento nutricional já seria ótimo. A autogestão não tem 

nem dado palpite no lanche que o banco oferece, na qualidade do 

lanche. Hoje ela ta cada vez mais distante do usuário, ela ta reativa, 

parada esperando o usuário dizer. 

Não existe nenhum movimento de aproximação quando venho para 

exames periódicos ou consultas. É mera burocracia. Primeiro que a 
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quantidade de exames solicitada é insuficiente pra qualquer análise 

mais detalhada. Segundo que o profissional que ta fazendo aqui tá 

com a corda no pescoço com um monte de paciente pra atender é 

difícil dar a atenção que merece o paciente ali naquele momento. 

Então ele verifica o questionário, se não há queixa você assina e vai 

embora. Se houver queixa faz se o histórico, mas também se limita 

ali mesmo e vai embora, é assim que funciona . Eu acho que 

qualquer serviço de saúde o mais importante é a atenção, porque 

nem sempre o paciente sabe que ele ta doente.  

A minha família é acompanhada na rede, até por causa da situação, 

fazendo um contra ponto. Meu pai era funcionário da empresa que 

eu trabalho hoje, só que minha mãe não. Minha mãe era do lar, a 

família inteira era tratada na autogestão e não precisava ter um 

banner dizendo ‘saúde da família’. Era naturalmente, a família toda 

era tratada na autogestão.  Hoje eu não posso, não consigo trazer 

minha família toda, essa é a realidade. 

No momento não sinto falta de nenhum cuidado da autogestão, 

porque na rede eu to tendo todo apoio que eu preciso. Hoje ela não 

tem estrutura pra fazer o acompanhamento que eu preciso, como 

um bariátrico precisa, então fui buscar na rede. Eu sempre estive na 

rede, já consultei uma nutricionista do serviço próprio uma vez. O 

clinico sempre indica, e repassa pra nutricionista. Não houve 

presença de nenhum enfermeiro até porque não houve chance dele 

aparecer. É nesse momento que o papel de enfermagem deve 

aparecer, de acompanhar o tratamento.  

Apesar de dizerem que a equipe do serviço próprio entra em contato 

com a gente, creio que até hoje ninguém manteve contato comigo, 

nessa minha condição crônica. E assim, o medico da minha perícia 

ele liberou, ele se encontrou comigo aqui no corredor, ele se 

preocupou, perguntou e eu o informei, a nutricionista da mesma 

forma, encontrou comigo aqui e eu informei, oficialmente nenhum 
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contato da autogestão de forma proativa, pra agendar ou realizar 

algum acompanhamento comigo. Eu não voltei na pericia, porque 

assim eu usei estratégia de pegar só quinze dias de atestado após a 

cirurgia e o resto por minha conta, justamente pra evitar esse tipo de 

situação. Depois da licença eu vou faltar por minha conta e depois 

eu volto a trabalhar normal. 

O serviço próprio teve muito pouca participação nas minhas 

mudanças de hábitos, mas quem me dar acesso à rede é a 

autogestão. To sempre voltando ao serviço próprio, porque é um 

direito que eu tenho, mas o trabalho de acompanhamento que, havia 

antes, que a gente gostava e esperava não tem mais. Essa 

autogestão era muito boa, não tem espaço mais, eu não sei onde 

está a limitação, onde está o gargalo, mas uma coisa que o usuário 

enxerga é que hoje nós temos uma quantidade menor de associados 

do plano original. E temos uma quantidade enorme de pessoas 

trabalhando nos prédios, aqui na norte, lá na sul também e a gente 

não consegue ter a quantidade de serviços que tínhamos antes, com 

um efetivo bem menor e com a massa de associados maior”. 
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CAPÍTULO 7 

CATEGORIAS ORIUNDAS DAS NARRATIVAS 

_______________________________________________________ 
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A partir do conteúdo apresentado nas narrativas foi possível 

identificar elementos que perpassam pela percepção dos 

participantes e corroboram na construção do imaginário de 

qualidade e do cuidado. Em atendimento ao desenho metodológico 

adotado foram traçadas três categorias de análise que nos 

possibilitaram ampliar essa compreensão. São elas:  

 O vínculo como elemento estruturante da integralidade e da 

qualidade do cuidado de condições crônicas; 

 A família como filtro na percepção e cuidado da condição 

crônica; e 

 A relação biopolítica do cuidado. 

A seguir encontram-se descritas estas categorias, 

correlacionando-as com as falas dos participantes e discutindo-as 

com a literatura. 

7.1 O vínculo como elemento estruturante da integralidade e da 

qualidade do cuidado de condições crônicas 

O atendimento realizado pela equipe da Estratégia de Saúde 

da Família (ESF) é esperado pelo paciente, tanto em virtude do 

estabelecimento do vínculo de respeito e confiança como para 

garantir a integralidade e a longitudinalidade das ações planejadas. 

“O que a gente tem desse tempo é saudade mesmo é o 

acompanhamento do mesmo medico que, entre aspas, era o da 

saúde da família, porque o profissional ele era da autogestão porque 

ele acompanhava desde o nascimento da criança, o 

desenvolvimento, os pais que eram tratados lá. Por exemplo, o 

cardiologista que trabalhava aqui, ele era cardiologista do meu pai, 

meu, do meu irmão, da minha mãe, e passou a ser o cardiologista 

da minha esposa, até sair”.                                                  (Mercúrio) 
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O imaginário de vínculo é apresentado pelo usuário como uma 

descrição do médico de família ou da ESF. Ainda que não seja 

nominada como tal, são as atitudes e a interação estabelecida com o 

usuário, que traz a característica da saúde da família, o cuidado 

integral, dos diferentes membros da família, possíveis apenas a 

partir do estabelecimento de vínculo. 

Em geral, a identificação dos primeiros sinais, ou mesmo as 

primeiras orientações de uma doença crônica, é realizada por 

profissionais ou equipes de saúde, as quais os usuários estão 

vinculados, conforme os relatos abaixo: 

“eu queria ser atendido pela própria médica de família... é isso 

que a gente quer. Que aí ela já sabe, já ia dar o encaminhamento 

melhor”. 

(Júpiter) 

“Eu sou da equipe da estratégia da saúde da família. Eu tenho 

a impressão até uma instabilidade nessa definição de médico de 

família que parece que muda o médico. Eu acho que essa coisa do 

médico vai da gente pegar e se afinar com ele”. 

(Terra) 

“A dificuldade é que lá eu tenho que pagar e pedir o 

ressarcimento para a autogestão, o que me gera um custo de 

incomodo e de tempo, e nunca é repassado o mesmo valor. Mas lá 

to me dando super bem, a profissional é muito boa”. 

(Mercúrio) 

A confiança apresentada nas falas dos participantes evidencia 

a importância do estabelecimento de vínculo de respeito e confiança 

entre usuários, serviços e profissionais de saúde. Além disso, os 

relatos apontam e demonstram a segurança e a confiança dos 

participantes do estudo com a equipe. A manutenção do vínculo, 
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além da qualidade das ações desenvolvidas, é fundamental para a 

qualidade do cuidado na perspectiva dos usuários. 

A busca dos usuários é justamente pela qualidade e um 

cuidado diferenciado, que mantenha as características culturais 

tecidas ao longo do tempo. Mas não a encontram. Uma vez 

garantida o vínculo com os profissionais, estrutura adequada para tal 

e manutenção atenção ao princípio da integralidade o vínculo dos 

usuários com os serviços próprios é fortalecido, visto a partir das 

falas dos participantes. 

“As vezes que eu voltei pra ser atendido pelo medico do 

serviço próprio foram horríveis, muito ruins, tanto o atendimento 

técnico quanto relação, a interação com o usuário”. 

(Mercúrio) 

A importância da escuta atenta e qualificada é reforçada nas 

narrativas dos usuários ao relacionar diretamente a ausência desse 

ato à qualidade. Por meio da escuta e da observação é possível 

identificar as características como cada pessoa se percebe e 

percebe a doença. Nessa direção, é importante que se busque o 

mundo imaginal para que se compreenda o sujeito e suas relações 

sociais para que se alcance a efetividade das orientações e 

cuidados em saúde. 

Entretanto, a fragilidade das orientações ou a falta de 

continuidade das ações propostas no plano de cuidados, no qual há 

o comprometimento do usuário, prejudica a qualidade do cuidado. 

“...O tratamento médico na minha vida vai tomando o 

significado de uma série de condutas padrão”. 

(Terra) 

“...depois que foi definido o tratamento, acho que é uma vez ao 

ano. Quando eu tenho contato com, com a médica de família eu não 
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sinto tanta falta, acho que as orientações que ela me dá são 

suficientes. Às vezes, quando eu retorno com os resultados de 

exames é que eu fico um pouco perdido. Ela me fornece um 

caminho, mas não me da outras opções”. 

(Júpiter) 

Considerando a condição crônica como um marco importante 

nos comportamentos e hábitos de vida da pessoa e sua família, 

entendemos que o reconhecimento dessa condição como 

‘pertencimento’ é importante na corresponsabilização com o 

autocuidado. 

É fundamental que seja respeitado o jeito de ‘ser’ de cada 

pessoa, que é determinado por suas experiências de vida, oriundas 

da inserção em diferentes grupos sociais ao longo de sua trajetória. 

Esse jeito de ‘ser’ manifesta-se nas mais diferentes situações 

quotidianas, inclusive, e especialmente, na forma de apresentação e 

representação social da pessoa. 

Além disso, em se tratando de uma autogestão, os elementos 

culturais construídos e compartilhados entre os usuários devem 

perpassar as condutas adotadas pelos profissionais e serviços de 

saúde. 

“Meu pai era funcionário da empresa que eu trabalho hoje, só 

que minha mãe não. Minha mãe era do lar, a família inteira era 

tratada na autogestão e não precisava ter um banner dizendo ‘saúde 

da família’. Era naturalmente, a família toda era tratada na 

autogestão”. 

(Mercúrio) 

Ações simples e orientações ajustadas a cada pessoa, a cada 

grupo social, a partir de suas características e necessidades naquele 

momento se mostram estratégias de eficientes no cuidado em 

saúde, especialmente no caso de condições crônicas, que demanda 
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maiores adaptações nos hábitos de vida. Entretanto, os médicos 

tendem a ficar presos às tecnologias duras de saúde e pouco 

valorizarem as queixas e necessidades de saúde apresentadas e 

relatadas pelos usuários, o que compromete o estabelecimento de 

vínculo, uma vez que não é percebida a escuta.  

Nesse cenário, as equipes de saúde não se apropriam das 

tecnologias (leves e leve duras) disponíveis para o gerenciamento 

da população53 e coordenação de cuidado, o que reforça a sensação 

de insatisfação e ausência de qualidade por parte dos usuários que 

não se sentem cuidados pelos serviços próprios. 

“Acho que ela nem sabe a importância que foi o dia em que ela 

me entregou um guia, um folhetinho, com cinco folhinhas, com uma 

orientação nutricional. Orientação pra tudo, e ali tinha tudo direitinho, 

tudo explicadinho ... Eu passei a rever todos os meus hábitos diários 

da minha alimentação, foi uma maravilha”. 

(Vênus) 

Cabe destacar que o mercado de saúde está organizado em 

uma lógica inversa à lei de mercado. Atualmente a oferta controla a 

demanda; as práticas de saúde não são desenvolvidas a partir das 

necessidades apresentadas pelos usuários. Entretanto, tais 

necessidades devem se adequar às práticas à disposição nos 

serviços de saúde, o que pode afetar a resolutividade27. Tal 

fenômeno, por vezes discutido apenas no cenário da saúde pública, 

mostrando-se, ainda, mais intenso no mercado de saúde 

suplementar, onde o estímulo ao consumo e o livre acesso a 

serviços e tecnologias especializadas de saúde são maiores. 

Por se tratar de cuidados organizados por meio da ESF, é 

importante que o princípio da integralidade seja considerado em 

seus diferentes aspectos, segundo proposto por Cecílio27. Os 

usuários apresentam essa carência em todas as narrativas. 
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A carência (ausência) da efetivação de princípios fundamentais 

do SUS, especialmente a integralidade e a longitudinalidade, 

perpassaram o discurso dos entrevistados. Ainda que o cenário seja 

o da saúde suplementar, o atendimento de tais características no 

cuidado das pessoas é fundamental, especialmente quando se trata 

de serviços próprios de saúde organizados sob a na lógica da ESF. 

“As duas profissionais que eu fui na rede já não teve aquela 

qualidade, inclusive o foco é diferente, pelo menos na minha 

experiência, as duas que eu consultei na rede parece que elas foram 

formadas voltadas para uma nutrição  mais esportiva uma coisa 

menos pessoal menos holística, vamos colocar essa palavra, já a 

profissional daqui ela ta olhando a saúde como um todo, ela ta 

olhando o ser humano todo, isso eu acho mais importante, essa foi a 

diferença”. 

(Mercúrio) 

A integralidade tomada como a percepção de cada pessoa 

como um todo, em seus múltiplos sistemas e dimensões é 

fundamental no desenvolvimento do sentimento de pertencimento e 

de ‘ser cuidado’ em sua individualidade. É possível, ainda, que 

sejam identificadas necessidades não apenas relacionadas à saúde 

física, mas também às demais dimensões de cada pessoa, em sua 

complexidade. 

“Consegui consulta com a de fora, mas eu não vi ligação com o 

programa. Esse foi o problema. Ela só chegou, perguntou qual era o 

meu problema, eu expliquei tudo. Ela me passou uma dieta e pronto, 

acabou ali. Eu voltei na médica depois de um tempo, a mesma que 

eu tinha feito a dieta, e ela falou ‘ela ligou pra você depois, fez algum 

acompanhamento depois?’. Eu falei ‘não, não fez nada’. ‘Ah, então 

vou te indicar outra’. Aí a outra eu não consegui e eu não fiz essa 

outra parte. Então to devendo”. 
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(Júpiter) 

“O médico de família, do serviço próprio, ele tem que me 

indicar um médico conveniado. Tem não, não é obrigação dele. Mas 

se não existe essa conduta, como regra, já que existe uma equipe 

lá, essa equipe aí de atendimento e não existe essa conduta como 

regra então não tem como o paciente seguir as orientações dadas 

pelo programa”. 

(Terra) 

Entretanto, além do olhar ampliado de cada usuário, a 

integralidade perpassa também a organização do sistema de saúde 

de modo a garantir a continuidade do cuidado. A percepção da 

coesão, da atuação em equipe por parte dos usuários é importante 

tanto para a segurança quanto para a resolutividade dos usuários. 

As relações e continuidade do cuidado podem ser identificadas a 

partir da satisfação demonstrada no relato da participante: 

“A médica de família também faz esse cuidado integrado com 

os demais profissionais. Ela olha os meus exames, ela orienta, ela 

que me mandou para nutricionista. Primeiro o endocrinologista me 

falou que procurasse um nutricionista. No serviço próprio, quando 

me consultei com o médico de família, ela me falou: “a senhora vai 

ser atendida aqui” aí já me encaminhou para a nutricionista. Então 

ela entrou no circuito. Foi a nutricionista que me levou pra 

enfermeira também. Eu nem sabia que diabético tinha que ter 

cuidado de enfermagem”. 

(Vênus) 

Nesse sentido, a integralidade na gestão, organizando e 

garantindo o acesso a diferentes serviços de saúde é importante. A 

existência de uma rede referenciada para a qual o usuário possa ser 

encaminhado pelos serviços próprios oferece não apenas conforto e 
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facilidade, mas principalmente segurança e confiabilidade, além de 

continuidade nas condutas que vem sendo desenvolvidas. 

“Eu já tinha reportado ao médico de família as coisas que falei 

no exame periódico, mas ele achou, talvez, que as ações que ele 

tinha me proposto, pro meu cuidado, fossem suficiente. Mas pelo 

que detectou no exame periódico, não foram. Então acho que faltou 

um aprofundamento no meu caso e um acompanhamento melhor 

das ações, dos atendimentos que eu to tendo lá no serviço próprio”. 

(Júpiter) 

“Em 2012 mudei pra Brasília, no mês de Julho. Ao chegar a 

Brasília, a gente teve que refazer tudo. E a primeira coisa que é 

necessária, é saber pra qual especialista eu vou ser conduzida, 

encaminhada”. 

(Terra) 

“... mas aí você tem que falar tudo de novo, tem que criar um 

novo vínculo e também, fazer a ficha toda de novo, contar toda a 

história, coisa que você já esqueceu, era melhor ter escrito em um 

papel, pra registrar...”. 

(Terra) 

A terceira forma de se empregar a integralidade, segundo 

Cecílio27, é na atenção ao usuário em sua completude, conforme 

relatado pelos participantes: 

“E o doutor me ajudou na parte burocrática, administrativa, 

emocional também, psicológica, tudo”. 

(Vênus) 

A integralidade deve então ser compreendida em um quarto 

sentido, oo do pertencimento. A percepção do sujeito como um todo, 

em seus múltiplos sistemas é fundamental no desenvolvimento do 
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sentimento de ‘ser cuidado’ em sua individualidade, mas só é 

completo no momento em que se atendem também os elementos 

simbólicos do grupo social no qual se insere. 

É possível, ainda, que sejam identificadas necessidades não 

apenas relacionadas à saúde física, mas também às demais 

dimensões de cada pessoa, em sua complexidade. Daí a 

importância da integralidade em suas diferentes características e 

percepções. 

 

7.2 A família como filtro na percepção e cuidado da condição 

crônica 

A família, nas suas diferentes conformações e concepções, é 

considerada como o primeiro agrupamento social no qual a pessoa é 

inserida3. Nesse contexto, a criança é apresentada a dado meio 

social e cultural a partir do compartilhamento de ritos, símbolos, 

signos, mitos e, por conseguinte, construídos as primeiras 

referências de significados e significações. 

Assim, a família caracteriza-se como o principal lócus de 

cuidado, primeiro trajeto empreendido pelas pessoas na busca por 

cuidados em saúde, por meio de crenças e mitos, o que explica o 

fato de ser caracterizada como a primeira rede de apoio e 

sustentação que os indivíduos recorrerem. 

A família, qualquer que seja sua dinâmica ou conformação, tem 

sido histórica e socialmente considerada como o lócus de cuidado, 

reprodução e manutenção da vida3. Daí os reflexos percebidos nas 

famílias a partir de um episódio de adoecimento de um de seus 

membros.  

 “Sou a principal cuidadora do meu filho, estou com ele todo o 

tempo. É dedicação integral, é um vínculo muito forte, nem tem nem 
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como falar nada, e acho que é o que segura sabe. No caso do meu 

filho, é uma doença tão incerta, tão inconstante...”. 

(Vênus) 

No interior de cada família, seus membros desempenham 

papéis específicos. Em geral, as mulheres tendem a assumir o papel 

de principais cuidadoras. 

 “Não de uma maneira tão marcante, mas as orientações da 

nutricionista interferiram nos hábitos alimentares de toda a família, 

mudanças boas. E pra mim foi o que marcou mais. Mas eu sou a 

mãe, então isso importa muito”. 

(Terra) 

“Eu me aposentei depois que meu filho piorou, e depois dele foi 

a minha mãe que foi se agravando. Minha mãe ta praticamente só 

deitada, e nem consegue levantar, apesar da cabeça ser ótima”. 

(Vênus) 

Ao citar Burges, Nitschke57 aponta que os papéis 

desempenhados pelos diferentes membros da família possuem 

normas e expectativas de comportamento. Os executores de cada 

papel, entretanto, devem responder às expectativas apresentadas 

não apenas pela própria família, mas também pela sociedade. 

A família, apesar de ter hábitos, valores, crenças, costumes e 

cultura próprios, está inserida em um meio sócio-histórico-cultural 

que tanto influencia quanto é influenciada por ele. 

A solidariedade, na sua forma orgânica, resulta das iterações 

cujos significados são compartilhados e se traduzem em símbolos, 

como pontos de intersecção do mundo imaginal das pessoas em 

dado momento. É possível identificar relações diretas em que as 

ações de cada membro de uma família repercutirão na unidade 

familiar e em cada um dos demais membros que a compõe, uma vez 
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que estão todos interligados a partir de vínculos estabelecidos, como 

fios de uma teia que os une3. 

A mesma lógica é observada quando nos referimos às relações 

de cada membro da família com o meio social e familiar. A família, 

nesse caso, atua como filtro das influências que a sociedade exerce 

sobre a pessoa, adaptando a carga de informações aos hábitos, 

costumes, crenças e cultura própria de cada família, mas também 

recebendo parte dessas influências para si3.  

A partir dos relatos dos participantes percebe-se que após a 

adaptação aos ajustes decorrentes da doença nos hábitos de vida 

(do usuário e família), a compreensão passa a ser da condição 

crônica; adaptações nos hábitos de vida com os quais se convive ao 

longo do tempo. 

“Eu já tenho consciência de que eu uso medicamento contínuo. 

Não vejo problema nenhum, eu não sou doente, ta. Porque eu 

acredito que o nível dos avanços que nós tivemos na medicina, eu 

não acredito que aquele que tome medicamento é doente”. 

(Terra) 

A terapia medicamentosa é apenas parte do cuidado da 

condição crônica, mas em virtude das diversas carências 

apresentadas nos serviços próprios, os usuários buscam formas de 

apenas ter acesso ao medicamento, sem que haja o 

acompanhamento de forma integral. 

“Tava tudo resolvido. Mas vem o meu drama, encontrar um 

cardiologista em Brasília. Tem que achar um cardiologista pra poder 

atualizar receita. Eu já to sendo prática agora. Para atualizar receita 

eu vou ao convênio pedir regularização do medicamento”. 

(Terra) 
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O significado de estar ou não doente pode ser entendido como 

a imagem construída a partir dos diferentes entendimentos 

decorrentes das informações passadas à pessoa e assimiladas ao 

conjunto de experiências e aprendizados acumulados. Se 

considerarmos que a hipertensão arterial é, inicialmente, pobre em 

sintomas, que manifestam, principalmente, quando da instalação de 

complicações, podemos compreender as implicações para sua 

saúde e, portanto, para a sua vida que essa concepção equivocada 

acarreta. Uma vez que a família é um corpo social, a construção dos 

significados, individualmente, se dará também a partir do que é 

compartilhado no grupo. 

Bury61 demonstra graficamente o processo de identificação e 

adaptação à doença, em seus aspectos fisiopatológicos e as 

consequências deles na vida. O que é complementado por 

Maffesoli36, quando busca compreender as especificidades desse 

processo considerando cada pessoa, no (con)viver com uma 

condição crônica, em suas reverberações nas diferentes esferas da 

vida da pessoa e suas relações sociais. 

“... eu tenho minha história de vida. A minha história de vida 

sou eu e os outros que participam da minha vida e sejam bem 

vindos. Aconteceu? Aconteceu. Bom, então agora vamos nessa aí. 

O importante é ser feliz e ter condições para cuidar da saúde em 

qualquer fase da vida ... E viver com qualidade não é simplesmente 

não tomar remédio”. 

(Terra) 

 “Então eu falo que Nossa Senhora foi maravilhosa, e a partir 

daí eu tive uma preocupação a menos”. 

(Vênus) 

À luz do proposto por Maffesoli40, o imaginário de saúde, 

doença e mesmo de cuidado, em geral passa por alterações a partir 
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do desenvolvimento de uma condição crônica. Daí a presença de 

sentimentos ambivalentes, citado por Bury61 como um elemento 

importante na trajetória, é percebida na fala dos participantes, 

especialmente no que tange a importância dada a cada orientação 

das equipes de saúde. 

Ao discutir a ambiguidade, Nitschke57 lembra ainda que a 

ambiguidade constitui-se como uma característica básica de 

estruturação simbólica, uma vez que consideramos cada pessoa (e 

sua família) inserida em um contexto sócio-histórico-cultural.Tal 

afirmação é complementada por Trentini e Silva62 que apontam que 

a orientação de vida apresentada pela pessoa pode garantir ao 

significado muita ou pouca importância, podendo provocar emoções 

negativas como medo, vergonha, revolta ou emoções positivas como 

gratidão e alegria. 

A forma como cada pessoa compreende a condição crônica se 

trona um elemento condicionante para o desenvolvimento do 

cuidado, a construção simbólica que perpassa tal compreensão 

influirá, consequentemente, sobre o modo de produzir, buscar e 

gerenciar esse cuidado. Tal construção simbólica pode ser 

entendida a partir da oferta de informações que são assimiladas, 

desconstruídas e, então, reelaboradas no estoque de conhecimento 

de cada um, sendo esse processo, estreitamente, relacionado às 

experiências de vida e ao meio sociocultural e familiar no qual se 

insere. 

Diante da complexidade que perpassa o (con)viver com 

condições crônicas, optou-se por discutir a qualidade do cuidado na 

perspectiva do próprio usuário, através de um olhar sensível para as 

nuances do quotidiano. Ao que Maffesoli63 chama de “razão 

sensível” 

 “a compreensão envolve generosidade de espírito, 

proximidade, „correspondência‟. É justamente porque, de 
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certo modo, ‘somos parte de tudo isso’ que podemos 

apreender, ou pressentir, as sutilezas, os matizes, as 

descontinuidades esta ou daquela situação social”. 

Na saúde suplementar, o modo de produzir saúde é 

caracterizado por um modelo tecnoassistencial de fragmentação do 

cuidado15. Algumas empresas da saúde suplementar inserem-se no 

mercado de forma distinta, ainda que em partes, por organizar o 

cuidado aos seus usuários por meio de serviços próprios, baseados 

na estratégia de saúde da família e integralidade. 

 

7.3 A relação biopolítica do cuidado em uma autogestão 

Percebemos a atribuição a si mesmo diante da dificuldade de 

controle da condição crônica. Trata-se de uma autopunição, haja 

vista o empoderamento médico, desconsiderando o conhecimento 

de si mesmo, suas características pessoas e sociais, os esforços 

empreendidos nas mudanças dos hábitos de vida.  

 “O consultório cheio, ela quer despachar todo mundo rapidinho 

pra dar conta de receber os outros. E eu, estou atrapalhando o 

trabalho dela. Foi a conclusão que eu cheguei, entendeu. Eu não 

sou a paciente que ela merece. Ela merece um paciente que não 

atrapalhe o trabalho dela, que concorde em ser atendido mais rápido 

e em ficar lá só ouvindo, porque ela é a médica”. 

(Terra) 

“...o profissional que ta fazendo aqui tá com a corda no 

pescoço com um monte de paciente pra atender é difícil dar a 

atenção que merece o paciente ali naquele momento. Então ele 

verifica o questionário, se não há queixa você assina e vai embora. 

Se houver queixa faz se o histórico, mas também se limita ali mesmo 

e vai embora, é assim que funciona”. 

(Mercúrio) 
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Os elementos apresentados nos trechos de dois dos 

participantes são semelhantes, entretanto, refere-se a atendimentos 

realizados na rede credenciada e no serviço próprio da autogestão, 

respectivamente. Tal fato destaca a reprodução de práticas em 

diferentes cenários, sem que seja ponderada qualquer 

especificidade no ambiente, público ou individualidade do usuário. 

Cabe lembrar que a qualidade, tal qual proposto por 

Donabedian58, perpassa as ações da família, da pessoa, mas 

também da equipe de saúde, bem como as relações estabelecidas 

entre esses atores. Considerando um grupo social que compartilha 

também a cultura organizacional, os usuários se reconhecem como 

parte do serviço de saúde e demonstram compreensão em relação 

às dificuldades encontradas pelos profissionais de saúde. Ou seja, a 

relação proxêmica construída a partir da solidariedade orgânica dos 

colegas de uma mesma instituição. 

Gonçalves44, ao discutir o viver cotidiano proposto por Maffesoli, 

apresenta a solidariedade orgânica como embasada na 

(re)construção de laços sociais afetivos e na ambiguidade da 

estruturação simbólica, “promovendo o ‘com’ partilhar de valores, de 

ideias, e de lugares, ressaltando que esta compreensão reforça a 

relação com o que está mais próximo”44. Esta relação do eu "com” 

outro e "com” o meio ambiente é tratada como proxemia. 

Para Maffesoli, a proxemia se revela no fortalecimento da historia 

cotidiana em detrimento da história factual e nela o individualismo 

perde força para o senso comunitário. O povo é o “gênio do lugar, 

sua vida no dia-a-dia assegura a ligação entre o espaço e o tempo. 

Ele é o guardião ‘não consciente’ da socialidade”36. 

Entretanto ela se mostra unilateral, uma vez que não se 

identifica evidências da mesma postura por parte dos profissionais. 

Sob essa ótica, devem ser considerados os aspectos da cultura 

moderna da sociedade ocidental, onde o saber científico, técnico é 
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tomado como a única e verdade e, portanto, sinônimo de poder. O 

reflexo nos cuidados em saúde é a soberania médica, percebida nos 

profissionais a partir de sua forma de apresentação social. 

“... ela me mandou tomar só duas cartelas e voltar lá. A gente 

ta ai, na mão dos médicos, e às vezes a gente se atreve na internet”. 

(Terra) 

“... ela não permitiu que eu continuasse falando. Então ela 

simplesmente disse ‘não!’... ela brigou comigo, me chamou atenção 

lógico. Eu tenho que me colocar no meu lugar”. 

(Terra) 

Os verbos utilizados na descrição das ações médicas são 

geralmente impositivos. Os serviços de saúde, especialmente, a 

saúde suplementar, apresentam características de organização das 

ações em saúde por meio de dispositivos biopolíticos.  

Na perspectiva de Foucault59, tratam-se de dispositivos que se 

voltam a produzir a vida ou prescrever formas de vida determinadas 

num processo generalizado de politização da vida, que visam a 

condução de determinados modos de vida. 

“... e eu ouvia ela falando ‘quem conduz a consulta, é o médico’ 

... Depois que ela falou, eu respondi todas as perguntas do 

questionário dela e depois ela já me prescreveu o medicamento. Ela 

não me deixou falar nem nada, então. Me prescreveu aquilo tudo lá, 

que não escutou nenhum dos problemas. Eu fiquei quietinha aí 

depois é que eu briguei, que ela poderia pelo menos me perguntar o 

que você está sentindo, como você está se sentindo”. 

(Terra) 

A relação dos profissionais de saúde com os usuários de 

serviços de saúde deve acontecer em uma construção dialética, 

pautada na comunicação ativa e efetiva, de modo a promover a 
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troca e menos determinada pelo ‘dever ser’. Trata-se de uma relação 

em que o senso de cidadania seja fortalecido continuamente em 

uma promoção do empoderamento de si mesmo. 

Assim é possível o desenvolvimento do sentimento de 

pertencimento, (re)construído de diferentes formas a partir dos ritos, 

mitos, símbolos e signos tecidos nessa relação com os profissionais 

de saúde. 

“... então agora eu tenho um bom comportamento. Enquanto eu 

tiver bom comportamento, eu sei que eu vou ser atendida, a médica 

vai sorrir pra mim, entendeu... coloque-se no seu lugar de paciente. 

E ela é a médica. O bom senso manda isso.” 

(Terra) 

“Eu acho que preciso seguir com maior rigidez a questão da 

atividade física. Acho que a equipe tem que melhorar em algumas 

coisas como conhecer melhor meus problemas, o meu caso, 

identificar outras questões pra algumas coisas que não tão dando 

certo. Mas é mais uma situação minha. Por exemplo, eu to com o pé 

machucado que eu não posso fazer academia. Aí eles também não 

me orientaram outra opção de atividade física. Eu tive que correr 

atrás pra ver qual é a outra atividade física que eu posso fazer que 

não me prejudicasse... então eu acho que é mais, situação minha do 

que da equipe”. 

(Júpiter) 

A apresentação compreendida como a autoimagem da pessoa 

na sociedade, em uma relação mais intimista (eu comigo mesmo). 

Em contrapartida, a (re)presentação é tida como as diferentes 

formas como cada pessoa é percebida nos diferentes agrupamentos 

sociais e momentos cotidianos no qual se insere, a partir dos 

diferentes papéis sociais desempenhados por ela nos cenários e 

tempos. Conforme Maffesoli37, o deslize de uma lógica de identidade 
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(apresentação) para uma lógica de identificação (representação), 

sendo “aquela essencialmente individualista, mas essa muito mais 

coletiva”. 

Ainda segundo Maffesoli37, trata-se da ética da estética, para 

Nitschke57, uma das “tonalidades” da pós-modernidade. Refere-se à 

necessidade do ser humano em ser aceito socialmente, em integrar 

um corpo social em uma em uma relação sinérgica permite a 

socialização, ou seja, a integração em um conjunto. 

Os discursos apresentado pelos entrevistados refletem parte 

da construção histórica, da representação social de ‘paciente’. A 

existência de necessidades de saúde faz com que a pessoa passe a 

exercer o papel de paciente quando a busca por cuidados se dá nos 

serviços de saúde. 

A representação enquanto ‘paciente’ passa a ser de afirmação 

e aceitação, independente da real compreensão das orientações 

realizadas. De acordo com Maffesoli60, "a tragédia da exploração 

dos conteúdos das pessoas em inúmeros domínios, o objeto, a 

técnica, a imagem, aliam o valor, a funcionalidade, a finalidade, o 

símbolo, e isso de uma maneira concomitante. A complexidade a 

que isso induz é, com certeza, bem difícil de aprender, mas não se 

pode negar que ela cria cultura”. 
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CAPÍTULO 8 

ANÁLISE INTERPRETATIVA À LUZ DO  

REFERENCIAL TEÓRICO 

_______________________________________________________ 
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Para análise interpretativa dos dados foi utilizado o referencial 

da Trajetória da Doença Crônica, apresentada por Bury61. A 

proposta desse autor vem ao encontro dos estudos desenvolvidos 

ao longo da minha trajetória acadêmica, traçada sob o pano de 

fundo da sociologia do quotidiano, segundo Maffesoli36, 37, 40, 46, 63. 

Considerando que uma condição crônica pode se desenvolver 

em diferentes estágios da vida da pessoa. Este referencial aponta a 

dicotomia existente entre a evolução natural da doença em relação a 

expectativa, culturalmente, instituída em dados grupos sociais, de 

vida longa e saudável.  

De acordo com Bury61, o desenvolvimento de uma condição 

crônica gera o rompimento da estrutura social e cultural do indivíduo, 

o que pode ameaçar a sua auto identidade. A organização da 

trajetória da doença crônica apoia-se em pressupostos relacionados 

à experiência de adoecimento que apesar de apresentar variações 

caso a caso, mantém características comuns.  

Nessa perspectiva, há três elementos principais destacados 

por Bury61 na trajetória da doença crônica, a partir da resposta dos 

sujeitos, a ruptura biográfica, o impacto do tratamento e a adaptação 

e manejo da doença. O esquema idealizado pelo autor pode ser 

percebido ao longo das narrativas dos participantes deste estudo, 

evidenciando que a mesma trajetória da doença crônica perpassa o 

cuidado dos usuários.  

A Figura 3 apresenta o esquema proposto por Bury61 para 

demonstrar a Trajetória da Doença Crônica. 
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Figura 3 – Esquema demonstrativo da trajetória da doença crônica 
proposta por Michel Bury (1997). 

 
Fonte: Bury M. Health and illness in a changing society. New York: 1997. 

 

Ao apresentar os Impactos do tratamento no cuidado à saúde, 

segunda etapa da Trajetória da Doença Crônica, Bury61 aponta os 

serviços de saúde como um dos principais responsáveis na 

promoção de segurança diante dos impactos decorrentes da 

doença. De fato o são, mas cabe destacar que, corroborado por 

Donabedian58, os profissionais e serviços de saúde são apenas uma 

das partes envolvidas na qualidade do cuidado. 

Os sentimentos ambivalentes, citado por Bury61 como um 

elemento importante na trajetória, são percebidos na fala dos 

participantes, especialmente no que tange a importância dada a 

cada orientação das equipes de saúde.  
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 “Foi difícil aceitar e integrar a medicação na rotina, não ficou 

tão claro no começo. Talvez tenha mexido na minha consciência pra 

me cuidar mais. Mesmo com as mudanças de estilo de vida eu não 

estava conseguindo uma resposta tão rápida, aí eu me firmei comigo 

mesmo, eu preciso tomar o medicamento, senão pode ser pior. 

Então eu acho que foi mais eu querendo me cuidar, mas eu não 

consegui ver uma relação clara com das intervenções dos 

medicamentos, com as ações da equipe de saúde”. 

(Júpiter) 

A etapa da Ruptura Biográfica caracteriza-se pela perda 

potencial da identidade e controle do próprio corpo. Trata-se do 

resultado das primeiras alterações corporais a partir da descoberta 

da doença que geram impactos nas crenças e comportamentos 

quotidianos. Impactos esses que se configuram como gatilho para 

questionamentos que resultarão em decisões sobre a procura de 

ajuda61. 

No processo de cuidado das condições crônicas, a ruptura 

biográfica ocorre a partir da necessidade de se estabelecer a 

ressignificação de ações cotidianas ou mesmo do autocuidado. As 

readaptações revelam-se presentes nas falas dos entrevistados, 

com maior ou menor impacto nos hábitos de vida dos usuários e 

suas famílias, a depender das características individuais ou mesmo 

da percepção da condição crônica. 

“Eu passei a rever todos os meus hábitos diários da minha 

alimentação, foi uma maravilha, hoje é assim é fibra não sei que 

horas, é fruta não sei que horas, quantas frutas eu posso comer por 

dia, ver quantas calorias em cada, cada alimento daquele, ela coloca 

as calorias,e me orienta direitinho no balanceamento que tenho que 

ter , como eu tenho que alternar a alimentação.” 

(Vênus) 
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“... atividade física, que eu já praticava como lazer, eu aumentei a 

quantidade, fazer caminhadas. Então isso tudo realmente mudou.” 

(Júpiter) 

Trata-se justamente dos fatores que caracterizam as diferenças 

entre doença e condições crônicas. Os reflexos de um processo de 

adoecimento em diferentes contextos da vida da pessoa, além dos 

reflexos na família e nas relações sociais. 

Nesse momento, o primeiro trajeto empreendido na busca por 

cuidados tende a ser a família, como primeiro e principal lócus de 

cuidado. A família é citada nas narrativas dos quatro participantes e 

em todas elas, como suporte, seja como produtora do cuidado 

diretamente ou mesmo como parceira no processo de aceitação e 

enfrentamento da doença crônica, prévio ao início da busca por 

cuidados de profissionais ou serviços de saúde. 

Passada a assimilação da condição crônica e a aceitação de 

que ela passa a (con)viver no quotidiano da pessoa e da família, o 

primeiro acesso tende a ser o serviço próprio da autogestão. O 

estabelecimento do vínculo é caracterizado como o elemento 

definidor da permanência e continuidade do cuidado com a equipe 

de saúde da família ou busca por cuidados na rede credenciada. 

Nos casos em que o encaminhamento à rede é direcionado, a 

percepção de continuidade traz a sensação de ‘ser cuidado’ e 

reforça o sentimento de pertencimento do usuário da autogestão. 

O impacto do tratamento e o cuidado à saúde referem-se mais 

diretamente às estruturas formais de produção de cuidado que 

perpassa a rede de apoio de cada usuário. Os serviços e 

profissionais de saúde são tomados como parte dos recursos 

disponíveis para o enfrentamento dos impactos oriundos da doença, 

o que faz com que sejam relacionados a momentos de angústia e 

ansiedade. 
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Ainda que os profissionais e serviços de saúde sejam apenas 

um dos fatores relacionados à qualidade do cuidado em saúde58, 

passada a fase de impacto inicial e do acesso aos elementos 

informais da rede de apoio e sustentação3. 

O imaginário de saúde, doença e cuidado, em geral, sofre 

alterações a partir do desenvolvimento de condições crônicas. 

Assim, da mesma forma em que identificam possibilidades de 

melhora ou até de recuperação e cura passam a ter acesso a 

informações mais claras sobre a necessidade de tratamentos de 

longo prazo e, por vezes, dolorosos. A partir da presença de 

sentimentos ambivalentes, a percepção da condição crônica pode 

passar a ser de culpa ou mesmo autopunição. 

 “Eu fiquei lembrando, como eu já tenho aquela experiência 

negativa, que eu briguei com a médica, que eu não sei se eu entendi 

errado e tudo, a partir de agora, eu vou ouvir o que o médico fala. Eu 

não quero contratempo. Eu preciso do médico, eu não estudei 

medicina. Então eu tenho que ficar quietinha.” 

(Terra) 

As redes de apoio são entendidas como a interação produzida 

por estruturas formais de produção de cuidado, dentre elas os 

serviços e profissionais de saúde. Já as redes de sustentação 

formada por instituições informais de produção de cuidado, como 

família e pessoas com vínculos fortes e estáveis com o sujeito. 

Especialmente quando aplicada especificamente à condição crônica, 

que demanda cuidado contínuo e prolongado. 

Assim, mostra-se impossível que haja uma rede de apoio sem 

uma rede de sustentação, visto que é a rede de sustentação que 

garante o suporte com maior segurança e perenidade. É a partir dela 

que as redes de apoio surgem e se diluem a partir das experiências 

e momentos de vida da pessoa e da família3. 
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Os sentimentos ambivalentes, associado à percepção de cada 

pessoa em relação à condição crônica por vezes passa a ser fator 

de culpabilização, especialmente, quando associado a ações e 

posturas de profissionais e serviços de saúde.  

Ao longo do tempo, da adaptação dos hábitos de vida, o 

usuário passa a apresentar maior compreensão sobre sua condição 

de saúde, tratamento e autocuidado. Assim, tem-se favorecido o 

comprometimento com o autocuidado e a maior criticidade quanto a 

qualidade dos serviços e cuidados de saúde. 

Nesse contexto, as orientações dos profissionais de saúde são 

essenciais para a formação da confiança e, por conseguinte, do 

empoderamento e da cidadania. Entretanto, a discussão do o direito 

à saúde apresenta elementos relacionados aos titulares desse 

direito, em que a população, carente de serviços de saúde de 

qualidade, estabelece uma relação de gratidão com serviços e 

profissionais de saúde, quando deveria assumir uma postura ativa 

de cidadania65. 

A adaptação e o manejo das doenças crônicas ocorrem a partir 

das adaptações realizadas por cada pessoa diante da convivência 

com a condição crônica. Para tanto, a influência da sociedade e, em 

especial, da família, é fundamental por se caracterizar como uma 

lente refratária entre o sujeito e o meio cultural no qual se insere3. 

Nessa direção, os usuários de serviços de saúde suplementar 

apresentam ganhos em relação a outros grupos sociais, por 

compartilhar os elementos de uma mesma cultura organizacional, o 

que favorece a o sentimento de pertencimento. A identidade e 

identificação podem ser alteradas a partir do desenvolvimento de 

uma condição crônica, mas tende a ser atenuadas a partir da 

inserção e da sensação de compreensão, acolhimento e apoio. 
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“Eu fiz um acordo em família. É importante, porque pra entrar 

nesse mundo, pra passar essa fase o apoio da família é tudo, é 

fundamental. Eu sou casado e tenho dois filhos. Todos moram 

comigo, então, se alguém da família não ajudar é difícil transpor a 

barreira. Então foi um acordo de família que deu certo, e está dando 

certo, todos apoiando.” 

(Mercúrio) 

Para Bury61, a saúde é algo de difícil definição e está 

relacionada às ideias complexas de doença. Pode ser percebida 

como uma “dimensão multifacetada da vida humana” em que cada 

sujeito pode compreender a partir de seus objetivos e ações, 

envolvendo, simultaneamente, fatores biológicos e sociais.  

Tal compreensão é complementada por Gonçalves44 ao 

apresentar a saúde como presente, enquanto a doença é 

transcendente. O imaginário de saúde de cada pessoa está 

relacionado a diversos elementos, e não somente à ausência de 

doença.  

Assim, as condições crônicas passam a ser tratadas como um 

fator de ajustes e adaptações nos hábitos e costumes de cada 

pessoa e dos grupos sociais nos quais se insere. Daí a diferença 

entre a doença e a condição crônica. 

A doença crônica, reconhecida pela sua característica 

fisiopatológica, apresenta reflexos em outras dimensões da vida do 

sujeito. Já a condição crônica se refere à este conjunto de reflexos 

percebidos no cotidiano de cada pessoa a partir da identificação do 

agravo. 

Eles demandam (re)adaptações no modo de andar a vida e nas 

relações sociais, na apresentação e na representação social de cada 

um. Cabe destacar que as adaptações se dão de formas distintas, a 

depender do seu mundo imaginal e das relações sociais 
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estabelecidas antes e durante o processo do cuidado. Para Maffesoli 

(1998), é no mundo imaginal que se dá o nosso processo de criação 

natural/cultural do vivido cotidianamente, é ali que nossa vida é 

moldada. 

As alterações nos processos biológicos do organismo podem 

provocar reflexos em diferentes dimensões da vida de cada pessoa, 

na sua apresentação e representação social. O impacto de cada 

pessoa a esse processo mostra-se em muito relacionado à inserção 

social e ao imaginário de saúde e doença compartilhado pelo sujeito 

nos diferentes grupos sociais. 
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CAPÍTULO 9 

PERSPECTIVAS E DESAFIOS DA QUALIDADE NA 

SAÚDE SUPLEMENTAR 

_______________________________________________________ 
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Os trajetos são empreendidos a partir dos imaginários de cada 

pessoa, representados através das necessidades de saúde 

manifestas ou não. A compreensão e atendimento das reais 

necessidades de saúde pelos serviços de saúde, uma vez 

contemplados, podem corroborar com a percepção de qualidade de 

cada serviço ou cuidado recebido. 

O primeiro acesso, a partir do diagnóstico de uma doença 

crônica tende a ser ao serviço próprio. O estabelecimento do vínculo 

é caracterizado como o elemento definidor da permanência ou busca 

por cuidado na rede credenciada. Nos casos em que o 

encaminhamento à rede é direcionado pela equipe de saúde dos 

serviços próprios, a percepção de continuidade do cuidado gera ao 

usuário a sensação de “ser cuidado” e reforça seu sentimento de 

pertencimento em relação à autogestão. 

Ainda que apresente fragilidades e haja elementos a serem 

revistos, as narrativas demonstram maior insatisfação dos usuários 

com os profissionais de saúde da rede credenciada em relação aos 

serviços próprios. Tal aspecto reforça a importância da formação de 

uma rede referenciada, integrada à proposta de ação dos serviços 

próprios, de modo a garantir a continuidade do cuidado. 

Os usuários de uma autogestão apresentam características de 

maior comprometimento com o plano. Por se tratar de um público 

restrito, identificam-se entre si como um único agrupamento social, 

que compartilham valores, hábitos e costumes comuns, uma vez que 

é um mesmo órgão empregador que os une. Assim, a expectativa 

por qualidade é, ainda, maior que em qualquer outra esfera da 

saúde suplementar, especialmente no tocante aos serviços próprios, 

destinados exclusivamente a esses usuários. 

A manutenção de padrões de qualidade no cuidado de 

condições crônicas visa não somente o atendimento das 

necessidades de saúde das pessoas, mas também a consequente 
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resolutividade. Através da qualidade é favorecida também a 

fidelização dos usuários que, em especial neste caso, torna-se fator 

importante a ser considerado no gerenciamento dos serviços de 

saúde, visto que se trata de uma condição de cuidado continuado e 

prolongado. 

É válido, ainda, ressaltar a reversão de recursos para o serviço 

de saúde, dado o incremento da eficiência inerente ao processo, 

seja através da entrada de novas divisas seja a partir do 

gerenciamento de custos do processo. Assim, tem-se favorecida a 

formação de um círculo virtuoso em que a qualidade dos serviços 

apresenta-se cada vez mais necessária no gerenciamento em 

saúde. 

Ainda que o Brasil, enquanto um país em desenvolvimento, 

conviva com tripla carga de doenças, a parcela da população 

atendida por meio de empresas de autogestão tende a apresentar 

maior prevalência de condições crônicas. Tal fenômeno é justificado 

pela maior concentração de usuários aposentados, com maior idade 

e, por conseguinte, com maior suscetibilidade ao desenvolvimento 

de condições crônicas.  

Outrossim, grande parte das autogestões, existentes hoje no 

Brasil, encontra-se vinculada a empresas de grande porte e com 

décadas de existência, corroborando com o maior número de 

aposentados, por se tratar de uma forma de assistência a saúde 

voltada a um público específico de dada empresa, o que mantém os 

usuários desde a admissão até aposentadoria. 

Em nenhuma das narrativas dos entrevistados foi apresentada 

qualquer menção a estrutura física ou localização dos serviços 

próprios da autogestão, apontando que não se trata de um dos 

principais elementos da qualidade para os usuários. Da mesma 

forma, não houve falas a respeito de custo ou acesso a serviços de 

saúde dos níveis secundário ou terciário o que reforça a importância 
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do fortalecimento e qualificação dos serviços próprios, permitindo 

maior resolutividade para o nível de atenção primário. 

Os usuários de uma autogestão conformam-se como um grupo 

social, com características próprias construídas dentro de uma 

mesma cultura organizacional onde estão inseridos. Os elementos 

que conformam o corpo social no ambiente corporativo são refletidos 

nas necessidades de saúde e nas características de acesso e 

consumo dos serviços de saúde.  

Conforme dito anteriormente, trata-se de uma relação 

proxêmica, de se perceber na condição dos demais membros do 

corpo social por meio de relações organicamente solidárias, onde o 

outro é parte de um todo no qual eu também pertenço. Ambas 

imbricadas à solidariedade orgânica, pelo sentimento de 

pertencimento inerente, que extrapola a cultura organizacional e 

alcança as relações e estabelecimento de vínculos sociais fortes. 

Mais do que necessidades de saúde, diz respeito à representação 

social e de papéis desempenhados. 

O vínculo é tomado especialmente a partir da escuta atenta e 

qualificada de modo a permitir a identificação das necessidades de 

saúde, mas também para garantir a interação. O usuário percebe-se, 

de fato, como parte integrante de um corpo social por compartilhar 

de uma mesma cultura organizacional, o que reforça a importância 

do vinculo de respeito que, em geral, são estabelecidas nas relações 

sociais. Dessa forma, a percepção é de que os profissionais de 

saúde que os atende nos serviços próprios, também, conformam 

esse corpo social e, daí, a insatisfação apresentada quanto à 

ausência de interação, associada à qualidade. 

A integralidade, ainda que não seja atribuído o nome 

específico, é apontada percebida em suas diferentes formas de 

efetivação. A descrição da importância da continuidade do cuidado, 

da organização e planejamento das ações a serem desenvolvidas 
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por meio do encaminhamento a profissionais referenciados pela 

própria equipe de saúde dos serviços próprios é caracterizada como 

o conceito da integralidade, tanto no que tange ao olhar ampliado da 

equipe dos serviços próprios quanto à organização do sistema de 

saúde e as repercussões na família.  

Dentre as várias formas de organização de serviços de saúde 

previstas no Brasil, suplementar ou não, a autogestão vem 

configurando-se como a que mais se aproxima da pós-modernidade, 

das características de uma sociedade pós-moderna; especialmente 

por apresentar características da mundialização. Ainda que esteja 

em constante busca pelas melhores tecnologias de saúde no 

mundo, sejam elas leves ou duras, as autogestões não deixam de 

voltar às características, únicas e plurais, de seus usuários. 

Assim, a qualidade para o usuário de uma autogestão, 

especialmente, aqueles acompanhados pelos serviços próprios, 

apresenta como elementos fundamentais o vínculo de respeito e 

confiança com os profissionais de saúde, a integralidade e a 

solidariedade orgânica.  
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APÊNDICE A 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 I Registro dos esclarecimentos da pesquisadora aos participantes da 
pesquisa 

 
Eu, Phaedra Castro, enfermeira, doutoranda da Escola de Enfermagem da 
Universidade de São Paulo (EEUSP), sob a orientação da Profª Drª Marta Maria 
Melleiro, venho convidá-lo a participar da pesquisa: “avaliação da qualidade do 
programa de atenção a condição crônica de um serviço de saúde suplementar na 
percepção do usuário” que tem por objetivo compreender a percepção de pessoas 
em condições crônicas acerca da qualidade do programa de atenção aos crônicos 
de um serviço de saúde suplementar. Para tanto será realizada uma entrevista 
realizada em duas partes.  A primeira etapa é constituída por dados 
sociodemográficos dos participantes da pesquisa e a segunda é composta por 
questões relacionadas à experiência do senhor (a) a partir da inclusão no 
programa de atenção aos crônicos do seu plano de saúde. O conteúdo do 
questionário é sigiloso, anônimo, confidencial e ficará sob a minha 
responsabilidade, sendo utilizado para a realização do estudo, podendo os 
resultados ser apresentados em eventos e publicados em revistas científicas. 
A sua participação nesta pesquisa é voluntária, caso não aceite participar ou 
desista não sofrerá prejuízo de nenhuma forma. A referida pesquisa não oferece 
desconfortos e riscos. Este termo de consentimento será preenchido em duas 
vias, ficando uma com a pesquisadora e a outra com o participante – voluntário da 
pesquisa. Caso aceite participar solicito a sua assinatura no item II deste 
documento. 
Desde já agradeço a sua atenção e coloco-me à disposição para qualquer 
esclarecimento sobre esta pesquisa. O meu telefone para contato é (61)8120-
1495 e o meu email é phaedracastro@usp.br ou phaedracastro@yahoo.com.br. 
Caso queira maiores esclarecimentos poderá também entrar em contato com o 
Comitê de Ética em Pesquisa da EEUSP: End.: Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 
419 - CEP 05403-000; email: edipesq@usp.br ou o Comitê de Ética em Pesquisa 
do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual: End.: Rua Pedro 
de Toledo, 1800, sala 348, 3º andar, Ala central; email: cepiamspe@ig.com.br. 

 
_______ de ________de 2014 

 
_________________________ 

    Phaedra Castro 
 

II Termo de consentimento livre e esclarecido 
 

 Declaro estar de acordo com a participação no estudo acima descrito e 
que fui devidamente esclarecido quanto os objetivos da pesquisa. A pesquisadora 
garantiu disponibilizar qualquer esclarecimento adicional, que eu venha solicitar e 
o direito de desistir da participação em qualquer momento, sem que a minha 
desistência implique em qualquer prejuízo à minha pessoa, sendo garantido 
anonimato e o sigilo dos dados referentes à minha identificação, bem como de que 
a minha participação neste estudo não me trará nenhum benefício econômico, 
nem riscos e/ou danos. Declaro, ainda, que ao ser convidado a participar dessa 
pesquisa, todos os esclarecimentos me foram dados pela pesquisadora.  
                             

_______ de ________de 2014 
 

__________________________ 
Participante 

mailto:edenisemaria@gmail.com
mailto:edipesq@usp.br
mailto:cepiamspe@ig.com.br
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APÊNDICE B 

TERMO DE CONSENTIMENTO DA INSTITUIÇÃO 

 

Eu....................................................................................., abaixo assinado, 

responsável pela(o)......................................................................................, autorizo 

a realização da pesquisa “Avaliação da qualidade do programa de atenção aos 

crônicos de um serviço de saúde suplementar na visão dos participantes”, a ser 

conduzido pelas pesquisadoras Ms Phaedra Castro, Profª Drª Marta Maria 

Melleiro. Fui informado pelo responsável do estudo que o objetivo principal da 

pesquisa é compreender a percepção de pessoas em condições crônicas acerca 

da qualidade do programa de atenção aos crônicos prestada por um serviço de 

saúde suplementar. Fui informado ainda das atividades que serão realizadas na 

instituição a qual represento. 

Declaro ter ciência de que o estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Escola de Enfermagem da USP e cumprir as Resoluções Éticas 

Brasileiras, em especial a Resolução CNS 196/96. Esta instituição está ciente de 

suas corresponsabilidades como instituição coparticipante do presente projeto de 

pesquisa e de seu compromisso no resguardo da segurança e bem-estar dos 

sujeitos de pesquisa nela recrutados, dispondo de infraestrutura necessária para a 

garantia de tal segurança e bem-estar. 

Compreendendo tudo que me foi explicado sobre o estudo a que se refere este 

documento, concordo que a instituição a qual represento participe do estudo.  

Assinatura do responsável institucional:  

 

.............................................................................................  

Assinatura do pesquisador principal:  

 

.............................................................................................  

Data (dia, mês e ano) __________, ____ de ________ de 2013.  

 

Em caso de necessidade, contate com a pesquisadora Phaedra Castro, através do 

telefone (61) 8120-1495 ou pelo email phaedracastro@usp.br  

Informações sobre o projeto fazer contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da 

Escola de Enfermagem da USP, fone (11) 3061-7523. 
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APÊNDICE C 

ROTEIRO DA ENTREVISTA 

 
Entrevista nº _____________       Data: ____/____/____         Horário:  _________  

 
QUESTÕES NORTEADORAS 
 
1

a
 Entrevista 

 Conte-me sobre os cuidados que o(a) sr(a) recebe no programa de atenção 

aos crônicos? 

 As suas necessidades são atendidas pelos profissionais de saúde que o 

acompanham?  

 O(a) senhor(a) percebeu mudanças no cuidado de sua condição crônica 

depois que passou a ser acompanhado pelo programa de atenção aos 

crônicos? 

 

DADOS COMPLEMENTARES 
 
Nome: _________________________________________________ Idade:  _____  

Naturalidade:  _______________________________________________________  

Estado civil: ______________  Ocupação: ____________________ Religião:  ___  

Esposo: ________________________________________________ Idade: _____  

Ocupação:  _________________________________________________________  

Endereço: ______________________________________________ Telefone: ___  

Renda familiar: ________ (salários mínimos) 

IMPRESSÕES DA PESQUISADORA 

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  
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APÊNDICE D 

REGISTRO DOS DADOS DE OBSERVAÇÃO 

 

PESQUISA: AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A 

CONDICÃO CRÔNICA DE UM SERVIÇO DE SAÚDE SUPLEMENTAR NA VISÃO 

DO USUÁRIO 

NOME DA PESQUISADORA: 

 

DATA DA OBSERVAÇÃO: ____/____/____  

NÚMERO DA OBSERVAÇÃO: 

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

PRIMEIRA ANÁLISE: 

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  
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 APÊNDICE E  

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA 

 

PESQUISA: AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A 

CONDICÃO CRÔNICA DE UM SERVIÇO DE SAÚDE SUPLEMENTAR NA VISÃO 

DO USUÁRIO 

NOME DA PESQUISADORA: ________________________________________ 

NOME DO ENTREVISTADO: ________________________________________ 

DATA DA ENTREVISTA: __/__/____ 

LOCAL DA ENTREVISTA: ________________________________________ 

INIÍCIO DA ENTREVISTA: __:__ TÉMRINO DA ENTREVISTA: __:__ 

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 

 

 



188 

 

 



189 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

_______________________________________________________ 



190 

 

 

 



191 

 

 ANEXO A  

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP – USP 
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