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O universo da Saúde é marcado por diferentes dimensões e diversos saberes, é 
um campo amplo que se abre com diversas possibilidades de estudo, discussão e debate. 
E neste meio fértil está a Saúde Coletiva, trazendo um saber-fazer inovador, criticando o 
modelo médico privativista-assistencial vigente. Existe hoje um movimento nunca antes 
visto nesta vertente, onde a ação e atenção humanas estão se voltando cada vez mais e 
com maiores proporções, na tentativa de que haja nova promoção e produção de 
mudanças e melhorias no que hoje temos por Saúde em linhas gerais. Diante disto, 
emerge então a necessidade de um olhar diferenciado, que nos impulsiona a ir mais 
além e trabalhar pontos como: área, conceitos, modos de ação e de trabalho na realidade 
da Saúde enquanto cidadãos. O trabalho aqui apresentado é um relato de experiência 
desenvolvida por alunos do curso de Psicologia da Faculdade do Vale do Ipojuca da 
cidade de Caruaru-PE. Experiência esta proporcionada pela disciplina Saúde Coletiva, 
ministrada pela professora Maura Lima. Tal pesquisa foi realizada no Hospital Regional 
do Agreste – HRA, no Hospital do Coração de Caruaru - HCC e Hospital Municipal 
Bom Jesus, instituições de saúde localizadas no município de Caruaru – PE, no mês de 
Maio do ano de 2009, com alguns de seus respectivos profissionais da área de Saúde, na 
busca de expor o que se encontra e acontece hoje neste âmbito no referido município. 
Observando também como se dá a atuação dos profissionais agentes de Saúde Coletiva 
e o retorno do trabalho executado pelos tais.   

 
Com tal estudo vê-se nitidamente a emergência da inserção da ação-intervenção 

da Psicologia na investigação científica e nas práticas de Saúde Coletiva. Alertamos 
para o compromisso que as universidades têm de formar e instigar os estudantes para 
com esta reflexão, pois a abordagem tecnicista clássica da formação em saúde ainda faz-
se vigente. O desafio aqui anotado é o rompimento com o modelo biologicista de ver e 
cuidar a saúde, visando a capacitação de profissionais atuantes e futuros profissionais a 
lidar com o sistema de saúde atual do Brasil – o SUS, no desígnio de promover ações de 
atenção a saúde integral. 

 
1. PROBLEMATIZANDO A SAÚDE: 

 
 O conceito de saúde utilizado para tal estudo é entendido em seu sentido amplo, 
o homem aqui não é apenas como um ser orgânico, mas como sujeito bio-psico-social. 
A sua saúde não é observada como um estado de ausência de doença, ou “silêncio dos 
órgãos”, mas sim como um sinalizador de qualidade de vida, como um bem e direito 
social. Segundo a OMS, a saúde é um “perfeito estado de bem-estar físico, psíquico e 
social”. Conceituar a saúde de tal maneira pode ser vista como irreal (perfeito bem-estar 
é algo utópico), ultrapassada (não existe uma clivagem entre mente e soma) e unilateral 
(desconsidera o sujeito em sua autonomia e qualidade de vida).  Sabemos que Saúde 
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está relacionada a movimento, a inconstância, processo, permanente construção, algo 
que é singular, uno, e varia de sujeito para sujeito, ter saúde é mais que simplesmente 
não ter doença, é ter autonomia.  
 

2. CAMPO DA SAÚDE: 
 

Durante muito tempo o Brasil viveu um descaso com a saúde, a saúde pública 
tradicional era sustentada pelo modelo biomédico, marcado pelo discurso biológico. O 
sistema de saúde era centralizado, fracionado, lucrativo e de acesso a poucos; a 
assistência era privativista, existia uma inadequação dos serviços às necessidades da 
população e desigualdade alarmante de acesso a assistência. À partir da década de 70, 
surge a necessidade de reformulação do campo da saúde pública, cujo objetivo era 
melhorar a qualidade de vida da população por meio de um novo sistema de saúde – 
democrático, predominantemente público e descentralizado. Como um novo modo de 
propor saúde, nasce a Saúde Coletiva que “se constituiu através da crítica sistemática do 
universalismo naturalista do saber médico” (BIRMAN, 1991, p. 9). Esse olhar, em 
direção oposta à saúde pública, volta-se para a totalidade dinâmica, para as necessidades 
sociais e não apenas para os problemas sociais de forma geral; campo amplo que busca 
a inter e transdisciplinaridade, evidenciando-se então um novo modo de conceber e de 
se trabalhar a Saúde, que inegavelmente contribuiu para a construção do SUS. O 
Sistema Único de Saúde nasce como um produto da Reforma Sanitária brasileira e 
principal ferramenta para a garantia do cumprimento do papel do Estado; ele veio expor 
uma nova relação entre Estado e sociedade, romper com o modelo assistencial 
hegemônico de fazer saúde e melhorar o atendimento à saúde. 

 
Art.196 - “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco 
de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às 
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” 
(BRASIL, 1988). 
 

Assim, para falar de saúde o sujeito necessita sentir-se potente para enfrentar as 
questões das dimensões físicas, psíquicas e sociais e sentir-se vigoroso para resolvê-las. 
A saúde engloba fatores determinantes e condicionantes, que abarcam entre outros, a 
alimentação, a moradia, o saneamento básico, o trabalho, a educação, o transporte, o 
lazer e o acesso aos bens e serviços essências. 

 
 

3. ALGUMAS EXPERIÊNCIAS VIVIDAS: 
 

Objetivando expor o que se encontra e acontece atualmente no âmbito da Saúde no 
município de Caruaru-PE, realizamos uma pesquisa em algumas unidades de saúde do 
referido município. Foi notado e analisado também como se dá a ação dos profissionais 
agentes de Saúde Coletiva e o retorno do trabalho realizado pelos tais. Para tanto, foi 
realizada uma pesquisa qualitativa, com a proposta de analisar mais profundamente tal 
realidade. Como instrumentos de investigação no presente estudo, foram utilizados 
entrevistas semi-estruturadas individuais e a observação participante. Segundo Mynaio 
(1994), a entrevista é o procedimento mais usual no trabalho de campo, é uma forma de 
interação social, pode ser entendida como um meio de coleta de dados objetivos e 
subjetivos que facilita a compreensão detalhada das crenças, sentimentos, atitudes e 
valores. Os temas abordados nas entrevistas foram: como anda a situação de saúde de 



Caruaru? Quais as doenças que entram para as estatísticas de Saúde Pública e por que 
vocês acham que elas estão se produzindo? Como anda o setor de saúde e o que tem 
feito para enfrentar as situações de adoecimento da população? E o psicólogo, existe no 
município? Como, quando e onde tem se inserido? De que forma esse profissional de 
psicologia tem colaborado com o saber no campo da saúde? 

 
A experiência dividiu-se em três grandes momentos. No primeiro momento, 

estudamos em sala de aula sobre a temática, e para ir a campo, para aprofundamento, 
fizemos uma pesquisa bibliográfica sobre a saúde e sua nova roupagem. O segundo 
momento foi prático, fomos a campo, conhecer a situação sanitária do município, 
priorizando o olhar para o espaço físico e o contato com alguns profissionais de saúde. 
O terceiro momento foi dedicado a análise e reflexão dos dados colhidos nos momentos 
anteriores, estabelecendo um paralelo entre a saúde pública, saúde coletiva e a 
psicologia, caracterizando o perfil da cidade.   

 
 

Hospital do Coração de Caruaru – HCC 
 

A receptividade no local foi ponto marcante, fomos muito bem recebidas pela 
equipe profissional, que nos possibilitou uma excelente abertura para a realização da 
pesquisa. 

 
Nossa entrevistada foi a enfermeira S. F., que trabalha há 8 anos no HCC. Muito 

solícita, expôs sua opinião sobre como anda a saúde em Caruaru, explicitando que a 
mesma em linhas gerais é boa, contudo, por questões burocráticas, mudança de gestão e 
questões afins, algumas coisas ainda estão se encaminhando. Mas, expõe que utiliza do 
serviço quando necessário, e que por várias vezes preferiu utilizar o serviço dos 
hospitais públicos do que os privados, pelo atendimento e recursos dos mesmos. Com 
relação ao adoecimento populacional, considera que doenças diarréicas, 
gastrointestinais e doenças respiratórias são as mais visíveis no município, devido às 
más condições de vida e de saneamento básico, citado pela mesma por trabalhar 
também em PSFs dentro de Caruaru e se deparar com essa realidade. Para ela, o setor de 
saúde tem melhorado muito, pois tem havido o investimento em capacitações 
profissionais, realização de campanhas, palestras sobre educação e saúde, além de 
informes à população através de TV e Rádio. Fala também sobre o atendimento 
psicológico oferecido no HCC pela psicóloga Luciana Barbosa, de muita valia, vê-se 
claramente os resultados obtidos através deste atendimento, considerado pela mesma, de 
suma importância. 

 
Pudemos observar que o trabalho realmente existe, pois já nos é de 

conhecimento anterior, dados trabalhos anteriores na área de Psicologia Hospitalar. 
Sobre a saúde e o atendimento respectivo oferecidos na referida instituição, pode-se 
perceber um diferencial, pois a mesma anteriormente era particular e tem uma estrutura 
diferenciada, como dois leitos por quarto, condicionador de ar e banheiro em cada 
quarto, além de obter atendimento e suporte de vários profissionais, o que possibilita 
uma melhora nas condições de internação e trabalho para alta. Assim, vemos que, no 
que se refere à qualidade, o HCC expõe uma realidade diferenciada dentro do quadro de 
saúde no município de Caruaru. 
 

 Hospital Municipal Casa de Saúde Bom Jesus 



Fomos bem acolhidas no local, e tivemos abertura para a realização da pesquisa. 
Contudo, foi um pouco difícil de encontrar uma pessoa pra entrevistar, já que todos 
diziam estar ocupados, muitos ocupados. Nossa entrevistada foi a auxiliar de 
enfermagem M. J. de M., que explicitou suas vivências e opiniões referentes a como se 
encontra hoje a saúde no município de Caruaru. 
 

Na entrevista, a profissional citou a precariedade nas condições do setor de 
saúde hoje em dia, mas frizou que isso ocorre por questões nacionais, de gestão, de 
condições e de economia, tendo como prova reportagens em jornais, televisão e revistas. 
Com relação ao adoecimento populacional, a mesma cita que AVC e pneumonia são as 
doenças mais freqüentes no município, vista a freqüência de atendimento e ocorrências 
até mesmo no próprio hospital, expondo que os mesmos ocorrem por falta de 
prevenção, orientação e, sobretudo má alimentação. Afirma que o setor de saúde realiza 
campanhas, palestras e eventos afins na área de saúde, em rotinas anuais. Expõe a 
necessidade da atuação do profissional de psicologia junto aos mesmos, tanto no trato 
com os pacientes como com a própria equipe. Cita que essa atuação já existiu, mas hoje 
não existe mais, e a falta é notória, pois questões diversas afetam o paciente e a ação do 
profissional de psicologia seria de suma importância.  
 
 Pudemos observar a necessidade latente de uma atuação profissional 
diferenciada no local, não constatamos filas de espera, nem reclamações advindas dos 
pacientes e/ou acompanhantes (fato que talvez possa ser explicado pelo horário que 
fomos ao local, 17:50min), mas observamos um campo carente de profissionais de 
psicologia para realização de trabalho junto aos pacientes e à equipe médica e de 
enfermagem em geral, vista a demanda recebida pelos mesmos. 
 

 
 Hospital Regional do Agreste - HRA 

 
 Fomos bem recepcionados no HRA, vista a atuação do serviço de Psicologia 
oferecido pela FAVIP no local, em vigor há dois meses. Dividimos nossa ida ao 
Regional em dois momentos, contudo, relataremos nossa entrevista com a enfermeira S. 
S., que nos foi altamente aberta e facilitou imensamente o fluir da pesquisa. 
 
 Em seu relato, a enfermeira S. S. expõe acreditar na nova gestão da Secretaria de 
Saúde, que em sua opinião caminha bem, estando no caminho certo. Com relação ao 
adoecimento populacional, constata-se no município, em sua opinião, que doenças 
cardiovasculares e de oncologia são as mais visíveis, acreditando que questões de 
referentes ao estresse, má qualidade de vida, sobrecarga de trabalho e falta de lazer 
estão altamente implicadas nesse adoecimento. Cita que na instituição existe 
profissional de psicologia sim, mas que a mesma atua apenas na área organizacional, 
sendo às vezes solicitada nos casos de urgência para alguns atendimentos. Mas 
considera que deveria existir um serviço fixo de psicologia na instituição, trabalhando 
principalmente junto ao serviço social em questões assistenciais gerais, como também 
junto à equipe médica em geral. 
 
 Observamos na referida instituição a realidade nacional no que se refere a 
grande demanda de pacientes confrontada com a realidade assistencial das instituições 
de saúde vigentes. Há o trabalho, há o atendimento, mas há uma imensa demanda, o que 
nem sempre se pode remediar, por vezes devido à falta de leitos e a sobrecarga é algo 



notório, não só para a estrutura do hospital, mas também para os próprios profissionais, 
sedentos de um atendimento voltado também para si. O repasse governamental ainda 
não é suficiente, como também questões burocráticas dificultam e muito mudanças 
necessitadas pela instituição de forma geral. Há sim o desejo de mudança, contudo há 
também a dependência no que se refere ao repasse de verbas e assistência para que os 
desejos se possam tornar-se realidade.  
 
 

5. ANÁLISE DOS DADOS: 
 

Frente ao quadro de saúde da cidade de Caruaru-PE, percebe-se que está 
havendo ampliação da Saúde Coletiva, por se tratar de uma área do saber e campo de 
práticas novo, que está em fase de organização, permeado por obstáculos que dificultam 
seu desenvolvimento. O principal objetivo dessa conquista é a modificação na 
concepção de saúde, vê-la não mais como mercadoria, mas como um fenômeno social 
de interesse público, comprometido com a transformação social.  

As práticas atuais ainda se restringem ao olhar da medicina preventivista que 
traz em seu bojo o paradigma positivista, onde se favorece uma prática dissociada entre 
o individual e o coletivo. Uma prática eficiente necessita que nossas intervenções 
devam ser capazes de transformar as ações em práxis, onde este fazer no qual o outro ou 
os outros são visados como seres autônomos. A atual gestão traz uma autonomia 
perversa, a mesma está restrita ao autoritarismo heteronímico o qual impõem decisões 
políticas e técnicas, baixadas e impostas como verdades absolutas como se fossem 
regras divinas e não resoluções de certa administração. Há um restrito espaço para 
decisões coletivas, dificultando assim, a construção de autonomia dos agentes 
trabalhadores e usuários. Uma gestão que possibilite a autonomia necessitaria fazer 
práxis na prática, sendo sempre necessário deliberar, elucidar quais estão sendo os 
efeitos de nossas práticas em saúde, quanto à produção de saúde, visando sempre a 
redução de mortes, de sofrimento, índices de cura, de complicação, etc. (CAMPOS 
2006) 

Em nossa pesquisa e discussão sobre o SUS, os entrevistados alegam que o 
serviço de saúde implantado pelo SUS tem uma proposta muito boa- ações 
promocionais, preventivas e assistenciais, no entanto ainda está muito distante de seus 
princípios (universalidade, integralidade da assistência, equidade) e diretrizes 
(descentralização, regionalização e hierarquização dos serviços, participação 
comunitária), assim tal sistema tem muito que avançar. Como exemplo, foi citado que 
em todos os hospitais a assistência é limitada, as fichas são contadas e devido à grande 
demanda, que abrange Caruaru e região, muitos ficam com atendimento superficial ou 
sem ele. 

 Essa realidade de acesso aos serviços de saúde incorpora questões políticas, 
técnicas e econômicas. O tão conhecido “corte nos gastos públicos” afeta diretamente 
no âmbito da saúde. Tal pesquisa aponta que faz-se necessário reverter e melhorar 
alguns quadros para avançar na efetivação do SUS – a população precisa de 
conscientização sanitária e ecológica, de uma intervenção qualificada. Para haver essa 
mudança, profissionais e gestores, em parceria com o social, são convocados a fazer 



acontecer o SUS. Esse é, sem dúvidas, um desafio, cuja proposta é construir a saúde 
juntos, como um direito de todos e dever do Estado.  

Nos universos estudados da cidade de Caruaru, observa-se que a psicologia está 
cotidianamente conquistando o seu espaço, no entanto, ainda existe um longe e 
desafiante caminho a ser percorrido. Os dados permitem considerar que o trabalho do 
psicólogo é valorizado, mas o número de psis é insuficiente para a crescente demanda. 
O psicólogo deveria estar presente todo o tempo para dar assistência aos pacientes, 
familiares e equipes de saúde. Uma entrevistada salienta: “É difícil lidar com os 
sentimentos, com a gravidade de um processo de doença e hospitalização, com o 
sofrimento do outro, e com a morte”. Diante de tal relato é fácil notar que o psicólogo é 
bem visto e seria bem vindo em tais lugares. Como agente de mudanças a psicologia 
tem um compromisso social, isso implica em se desfazer de uma identidade profissional 
padrão pautada na clínica-individual.   

 
Incorporando propostas inovadoras, enquanto âmbito de práticas, a Saúde 

Coletiva afirma que a saúde não deve está centrada nas mãos de um profissional, mas 
sim de uma equipe interdisciplinar, onde profissionais de formações diversas atuam de 
forma colaboradora, interdependente, inter-relacionada, tendo como alvo o paciente. 
Analisando os profissionais entrevistados, podemos perceber que ainda tal realidade 
ainda não acontece como deveria, é relatado que cada um faz seu trabalho, “o médico 
faz o seu papel, o fisioterapeuta também e quando tem psicólogo ele faz”. No entanto, 
está havendo inovações quanto a isso, o homem orgânico e dicotomizado, está cedendo 
espaço para um homem total, integrado e dinâmico. 

 
“(...) o que vejo em maior evidência são as doenças diarréicas e respiratórias” – 

(enfermeira do HCC). Tal relato vem chamar a atenção para a ligação indissociável 
entre saúde e ambiente. É no ambiente que a vida cotidiana acontece, e é nesse meio que 
se vive de maneira saudável ou não, diante disso é claro que existe uma relação entre as 
enfermidades presentes em Caruaru e suas condições de saneamento, de higiene da 
população; para ilustrar tal situação as doenças diarréicas e respiratórias são exemplos 
clássicos de como os fatores ambientais afetam a saúde. 

 
Para uma boa saúde, é inegável a participação ativa e crítica da população, a 

consciência sanitária; tendo em vista a redução das desigualdades sociais, a melhoria da 
qualidade de vida e o maior acesso a saúde, campanhas e palestras de conscientização, 
prevenção de riscos e agravos são feitas, no intuito de atingir o maior número possível 
de pessoas. Dentre as várias temáticas focalizadas nas entrevistas estão: saúde do idoso, 
gravidez precoce, alimentação, higiene, alcoolismo, auto-medicação, DST´s, e poluição 
do meio ambiente.  
 

 
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
 
Entender o homem como um sujeito autônomo, crítico, que possui desejo, e não 

somente como um ser passivo, portador de cogito, marcado pelo individualismo e 
fragmentação, nos coloca diante da necessidade de repensar nossas práticas e dar uma 
melhor visibilidade ao processo saúde/doença/intervenção. 
 



Partindo desses pressupostos, nos foi dado a oportunidade de observar, verificar, 
analisar e adentrar no contexto da saúde do município de Caruaru, com tal feita 
pudemos fazer a relação com o campo da Saúde Coletiva. Para a referente pesquisa, 
buscamos dados, informações práticas, e conhecemos de perto a situação sanitária do 
município. Tal estudo manifesta-se como uma contribuição tanto acadêmica e científica, 
quanto social.  
 

Sabemos que a necessidade de um trabalho diferenciado dentro do setor de 
saúde é fator primordial para ser pensado e repensado enquanto cidadãos e futuros 
profissionais da área de saúde, isto não apenas na ação propriamente dita, mas também 
em novas formas de se pensar, trabalhar e conceber esse universo tão vasto e complexo, 
ora tão carente de atenção, intenção e prioridade por parte dos governos, de seus 
gestores e componentes. E, falar em prioridade nos remete a falar em ação, uma ação 
diferenciada, que neste caso, pede um dinamismo singular onde haja um interacionismo 
em todas as vertentes que englobam esse meio de trabalho e de atuação, na busca da 
promoção do novo, do diferencial, tendo como fundamento principal os alicerces reais 
do SUS enquanto novo modelo de cuidado e de assistência ao cidadão, onde o 
primórdio buscado seja a completude de base para as promoções nas melhorias de 
condições de vida, dignidade e direito a que detém o cidadão, resultando assim numa 
melhoria ou mudança real e considerável daquilo que hoje podemos conceber enquanto 
Saúde – direito e dever de todos.  
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