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RESUMO  
 
  

Levando-se em conta a problemática da saúde brasileira, procuramos dentro da 
ética do cotidiano argumentos para uma discussão teórica. Deste modo, esta 
dissertação teve por objetivo analisar como a ética do cotidiano está presente na 
legislação do SUS. Para tanto, foi utilizada a metodologia qualitativa para conhecer o 
universo de nosso trabalho que foi documental e bibliográfico. Desenvolvemos uma 
análise acerca da ética  e do cotidiano usando como referencial trabalhos da filósofa 
húngara Agnes Heller. Na seqüência, selecionamos material bibliográfico com a 
ajuda de profissionais especialistas na temática estudada (ética e saúde).  Este 
material incluiu a legislação do SUS, que continham aspectos da ética cotidiana, 
acrescida de livros e periódicos da área da saúde considerados relevantes. Com o 
material em mãos, houve seleção dos textos com leituras, fichamentos e 
categorizações da produção selecionada. A técnica escolhida para análise de dados 
envolve a análise de discurso e conteúdo, utilizando-se como referência 
metodológica uma adaptação do modelo de cooperação textual de Umberto Eco. Ao 
final, um mapeamento da legislação e demais bibliografias sobre o SUS foi efetuado. 
Apesar de que, na maioria das vezes, quando se fala de ética, ela aparece 
categorizada e num capítulo à parte, visualizamos que a ética cotidiana é parte 
transversal do discurso do SUS, porém de maneira implícita.  Observamos que os 
discursos refletem o que existe no cotidiano da saúde e que a ética do cotidiano 
norteia pressupostos e recomendações quanto as práticas de atuação no SUS. 
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ABSTRACT 

 
 

Considering the problems associated with the Brazilian healthcare system, we looked 
to the area of day-to-day ethics for arguments to support a theoretical discussion. 
The aim of this dissertation was to analyze how day-to-day ethics is present in the 
legislation of the SUS – the national Brazilian healthcare system. A qualitative 
methodology was used to determine the universe of our work, involving document 
research and a literature review. An analysis of day-to-day ethics was carried out, 
based on the referential works of the Hungarian philosopher Agnes Heller. 
Bibliographic material was then selected, with the help of professionals specializing 
in this area of study (ethics and health). This material covered legislation pertaining 
to the SUS, including aspects of day-to-day ethics. It also included relevant books 
and journals in the area of health. From the material gathered, some articles were 
selected, and selected texts were read, filed and categorized. The technique chosen 
for the data analysis involved discourse analysis, taking as a referential framework 
an adaptation of Umberto Eco’s model of textual cooperation. At the end, a mapping 
of the legislation and other literature on the SUS was carried out.  Although in the 
majority of cases, when we speak of ethics this subject appears to be categorized in 
a separate chapter, we see that day-to-day ethics is a transversal part of the 
discourse of the SUS, albeit in an implicit way. It is observed that day-to-day ethics 
guides statements and recommendations relating to the practices of the SUS.  
  
  
 Key words: Ethics, day-to-day ethics, SUS, Public healthcare 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Considerações e justificativa do estudo 

 

A partir de nossa formação em Odontologia, quando fomos iniciados nas práticas de 

saúde dentro do SUS (Sistema Único de Saúde), sentimo-nos motivados para uma 

reflexão acerca da citação: “A saúde é direito de todos e dever do Estado” (BRASIL, 

1988). Como fazemos parte da realidade da saúde pública brasileira, e conhecemos 

sua legislação, achamos importante refletir sobre esse paradoxo. A ética então 

aflorou como eixo nessa reflexão. Foi aí que resolvemos analisar os aspectos da 

ética do cotidiano na perspectiva de Agnes Heller, na legislação do Sistema Único 

de Saúde (SUS) e em referenciais bibliográficos da área da saúde. 

 

Nesta proposta em particular, a saúde pública considerada é o nosso sistema de 

saúde brasileiro, o SUS, com uma política de saúde e realidade que nem sempre 

reflete o que as políticas públicas definem. 

 

O SUS derivou do amplo Movimento da Reforma Sanitária.  De acordo com Heller1 

(2000), todo movimento social importante, mais cedo ou mais tarde, deve enfrentar 

os problemas éticos. Esse enfrentamento pode ser conduzido e iniciado por uma 

reflexão, acerca da legislação, no que tange à saúde e mais especificamente ao 

SUS. A legislação apresenta características que estão de acordo com os direitos 

humanos essenciais. Entretanto, a realidade do SUS não se concretiza apenas com 

a legislação. Aspectos de ordem prática, como governabilidade, gestão, 

competências, profissionalismo, e tantos outros, também influenciam a realização do 

SUS. 

 

O aspecto que escolhemos para este estudo, e que julgamos fundamental, é a ética. 

A ética que discute as questões práticas da saúde como a elaboração das políticas 

de saúde; o atendimento das necessidades do usuário; o comprometimento dos 

                                                 
1 HELLER, A. O cotidiano e a história. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2000.  
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profissionais em sua práxis; o relacionamento com o paciente; o fluxo adequado dos 

serviços de saúde, entre outras possibilidades. Daqui por diante, neste estudo, é a 

esta ética que estaremos nos referindo, a ética do cotidiano, conceito este que será 

dissecado posteriormente. 

 

Nos estudos acerca do cuidado em saúde, Waldow2 (1998) cita a relevância de se 

refletir sobre a questão humana, num mundo (o mundo do cuidado em saúde), em 

que pessoas são reduzidas a meros objetos, abstrações, ou ainda a instrumentos de 

tirania e poder. Aspectos relacionados com a ética do cuidado transparecem nos 

discursos tanto da Constituição brasileira quanto das Leis que derivam da carta 

magna, as quais são as legislações vigentes da saúde pública no Brasil.  

 

Os três princípios do SUS: universalidade, integralidade e eqüidade, de acordo com 

nosso olhar, têm como pré-requisitos básicos a ética, não enquanto norma ou lei, 

mas a ética enquanto direito humano e justiça. Nos estudos que abordam a ética na 

saúde normalmente a temática é voltada para a ética deontológica ou a 

biotecnológica. Porém acreditamos que a saúde pública do Brasil também carece de 

discussões acerca do aspecto humano, ou seja, da ética no trabalho cotidiano da 

saúde, das responsabilidades, do vínculo, do acolhimento, do próprio atendimento e 

tantas outras características que o usuário espera encontrar.   

 

A justificativa da importância desta pesquisa está na valorização que damos ao dia-

a-dia dos serviços do universo das instituições que atuam sob a insígnia do SUS 

brasileiro. As situações que presenciamos em nossos trabalhos, ou a que assistimos 

nas reportagens das redes de TV nas portas dos hospitais, nas filas de espera, nas 

pessoas doentes sem o amparo de profissionais preparados, na tristeza dos doentes 

necessitando de atenção, na falta de educação de alguns servidores que omitem 

informações ou tratam com raiva e rancor as pessoas que necessitam dos serviços 

do SUS motivaram-nos a analisar aspectos relevantes da saúde em nosso país. 

 

                                                 
2WALDOW, Vera Regina. Cuidado Humano: O resgate necessário. Porto Alegre: Sagra Luzato, 
1998. 
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Ou seja, um estudo que considere os aspectos éticos contidos na legislação do SUS 

e em referenciais bibliográficos de autores que discutem esta temática e fazem uma 

análise reflexiva da realidade é a nossa forma de buscar ‘socorro’. Se na nossa 

realidade, no cotidiano dos serviços é difícil encontramos refletidos os aspectos 

éticos humanos que julgamos necessários, vamos à legislação e aos estudos 

científicos para tentar avaliar se é tão impossível assim aplicar a mesma na prática. 

Talvez esses documentos nos tragam respaldo para lutarmos por uma realidade 

melhor. Ou talvez eles expliquem por que não conseguimos ver atendidas nossas 

necessidades frente a um sistema de saúde de um país que enfrenta várias CPIs de 

corrupção, de desvios de conduta e ética de seus governantes. As respostas não 

precisam, na prática, sair de nosso estudo, mas, com certeza este será um dos 

primeiros trabalhos que discutem a temática com tal abordagem. 

 

No recorte ou escolha, enquanto parte de uma problemática, trabalharemos com as 

seguintes questões de pesquisa: 

 

• Onde / Como na legislação do Sistema Único de Saúde e em algumas 

bibliografias previamente selecionadas, a ética cotidiana está presente? 

• Existe relação, nestes textos, entre a ética cotidiana e os princípios do SUS? 

 

1.2 Objetivos 

 

Considerando essas questões, nossos objetivos são:  

 

Geral 

Analisar como a ética do cotidiano está presente na legislação do SUS e em 

alguns referenciais bibliográficos; 

 

Específicos 

• Identificar e selecionar legislação/documentos do SUS e referenciais 

bibliográficos que contenham aspectos da ética cotidiana; 

• Analisar os discursos sobre ética do cotidiano nesses documentos. 
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1.3 Metodologia 

 

Para chegarmos aos objetivos propostos, fez-se necessário utilizar a metodologia 

qualitativa, a qual, segundo Turato3 (2005), objetiva entender o significado individual 

ou coletivo das “coisas” (fenômenos, manifestações, ocorrências, fatos, eventos, 

vivências, idéias, sentimentos, assuntos), com um papel organizador na vida dos 

seres humanos, e esse significado dá molde à vida. Em nosso caso, queremos 

buscar o significado das idéias dentro dos documentos do SUS, no que tange à ética 

do cotidiano. Para alcançarmos essa meta, optamos por dividir nosso estudo em 

etapas, descritas logo a seguir. 

 

Etapa 1 - Coleta documental / bibliográfica 

 

O universo do trabalho será documental e bibliográfico. Com relação à 

documentação, esta abrange a legislação do SUS e bibliografias relacionadas à 

temática. A legislação implica desde os artigos da constituição brasileira que falam 

da saúde, perpassa pelas leis e se estende até as normativas do Ministério da 

Saúde que contenham aspectos da ética cotidiana. Dentro desse universo legislação 

que procuramos é a que declara o que o SUS proporciona, ao cidadão, documentos 

que as práticas corriqueiras do SUS, aqueles que asseguram direitos aos usuários e 

descrevem o cotidiano e as práticas do SUS. 

 

Também farão parte do universo deste estudo bibliografias no formato livros e 

periódicos da área da saúde já mapeados no projeto de pesquisa do PIPG∗ que 

realizamos com autores e obras sobre a temática proposta de 1980 aos dias atuais, 

sugeridos por alguns especialistas da área. Essa seleção será elucidada de maneira 

mais explícita no capítulo da análise de dados.  

 

                                                 
3TURATO, Egbeno Ribeiro. Métodos qualitativos e quantitativos na área da saúde: definições, 
diferenças e seus objetos de pesquisa. Revista de Saúde Pública. 39(3): 507-14, 2005. 
  
∗ O projeto denominado: “ÉTICA E CIDADANIA: UM OLHAR SOBRE OS DISCURSOS DO SUS”,  
foi realizado de julho de 2006 a junho de 2007. O mesmo foi financiado pelo Programa 
Integrado de Pesquisa Pós-Graduação e Graduação (PIPG), sob a orientação da Profª Yolanda 
Flores e Silva, contando com a mestranda e um bolsista do curso de Psicologia.  
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Com o recebimento desse material, passamos à fase de seleção das obras mais 

citadas para:  

 

• Seleção dos textos da legislação; 

• Seleção dos textos e bibliografias; 

• Leituras / fichamentos;  

• Categorizações do tipo de produção selecionada; 

 

 

Etapa 2 - Análise dos dados 

 

A técnica escolhida para análise de dados foi a análise de discurso e conteúdo. Essa 

técnica, de acordo com Turato4 (2003), explicita o sentido contido em documentos, 

oferecendo significado, levando em conta palavras pré-escolhidas pelo locutor, 

freqüência de recorrência de certos termos, aparato e andamento dos discursos que 

darão significância e sentido aos conteúdos obtidos.  

 

A análise do discurso / conteúdo foi realizada com todos os textos bibliográficos 

selecionados no primeiro momento da pesquisa (PIPG) e no segundo, quando 

iniciamos a análise apenas documental. Aplicamos o modelo de cooperação textual, 

de Umberto Eco, nesses documentos, e os discutimos munidos das bibliografias 

mapeadas e analisadas no PIPG.  

 

O modelo de cooperação textual de Umberto Eco foi realizado segundo uma 

adaptação de Silva (1999). Nesse modelo, o discurso e o conteúdo são analisados 

como uma estrutura narrativa, de acordo com a classificação de Dijk citado por Eco 

(1976). Nessa classificação existe uma distinção entre textos narrativos com 

narrativa natural e textos narrativos com narrativa artificial. Embora as duas se 

constituam em exemplos de descrição de ações, a primeira se refere aos eventos 

apresentados como eventos realmente acontecidos (como notícias do dia nos 

jornais); já a narrativa artificial se refere a indivíduos e fatos atribuídos a mundos 

                                                 
4 TURATO, Egbeno Ribeiro. Tratado da metodologia da pesquisa clínico-qualitativo. Petrópolis: 
Vozes, 2003.  
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possíveis, sem que necessariamente sejam reais (como fábulas, mitos e histórias 

novelescas). Porém essa diferença é bastante irrelevante no caso de interpretações, 

pois o modelo proposto serve para a análise de textos narrativos em geral, sejam 

eles naturais ou artificiais.  

 

No quadro abaixo apresentamos uma síntese do Modelo de Cooperação Textual de 

Eco (1976), adaptado de Silva (1999), considerando o tipo de material que 

coletamos: dados narrativos de material bibliográfico de discussão científica do 

cotidiano do SUS e dados narrativos de uma ‘realidade’ proposta no formato de lei.  

 

Figura 1 - Modelo de Cooperação Textual segundo Umberto Eco 

Fonte: Silva (2000) adaptado de (ECO, p. 56, 1976).  

 

Neste ínterim, é relevante dar os significados de cada item do modelo de 

cooperação textual que será usado em nosso estudo para a análise dos dados. 

 

1. Manifestação Linear 

Consiste num resumo do texto, na forma de documento escrito ou oral. 

Modelo de Cooperação textual 

1 - Manifestação Linear 

2 - Circunstâncias de Enunciação 

Dicionário de Base 
3 - Códigos e Subcódigos Hipercodificação 

Ideológica 

Estruturas Discursivas 

Estruturas Narrativas 

Estruturas Actanciais        
(Greimas) 

Estruturas Ideológicas 

Intenções 

-  

Estruturas 
de Mundos 

Matrizes 
de 
mundos 

Extensões 
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2. Circunstâncias de Enunciação 

As circunstâncias de enunciação têm relação com a origem do texto e informam 

sobre o texto e seus autores, o contexto histórico e literário onde estão inseridos. 

Pode informar inclusive sobre a inserção da obra e sua relevância dentro da 

temática estudada.  

 

3. Códigos e Subcódigos 

 

3.1. Dicionário de Base  

Termos utilizados no texto que são caracterizados como substantivos, investidos de 

propriedades e elementos relacionados à temática estudada e aos seus objetivos.  

 

3.2.Hipercodificação Ideológica  

Neste momento se elegem os lexemas que possuem juízo de valor e crenças dos 

autores. É importante, aqui, estar atento para eleger as crenças e as significações 

que o texto possui, e não aquelas que fazem parte dos nossos próprios valores e 

crenças pessoais. 

 

4. Conteúdo Atualizado (Intenções) 

 

4.1. Estruturas Discursivas 

As estruturas discursivas dizem respeito às idéias centrais do texto narrativo que se 

relacionam com os objetivos que escolhemos para dar vida à proposta de pesquisa 

construída por nós. 

 

4.2. Estruturas Narrativas 

Localizam-se na seqüência narrativa do texto, na ordem cronológica e nos tópicos 

sumarizados. São macroproposições narrativas, as quais nos mostram como os 

discursos vão surgindo no texto, que justificativas são fornecidas para os mesmos e 

quais significados e sentidos dão às temáticas em discussão. 

 

4.3. Estruturas Actanciais de Greimas 

Aqui identificamos os papéis ‘atoriais’, ou funções narrativas [os atores sociais e 

seus papéis e / ou funções]. É possível, neste momento, reproduzir em um pequeno 
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gráfico quem ou o que aparece como “sujeito” dos discursos; “objeto” dos discursos; 

quem apóia os discursos (adjuvante); quem não concorda com os discursos 

(oponente); o destino destes discursos (destinador); e finalmente, quem realmente 

vai “receber” o discurso (destinatário).  

 

4.4. Estruturas Ideológicas 

Síntese das ideologias inseridas no texto narrativo, oposições axiológicas (de valor) 

que o texto exibe. Essas competências ideológicas não agem necessariamente 

como freio para a interpretação; ao contrário, podem funcionar como um estímulo, 

levando o leitor a encontrar, na estrutura textual, possíveis considerações às quais 

ele era insciente, mas que o texto de algum modo veiculava.  

 

4.5. Estruturas de Mundos (Extensões) 

Neste momento o que se leva em consideração são os aspectos sócio-culturais. É a 

representação estrutural dos achados textuais, é o mundo cultural mobiliado, porém 

não necessariamente substantivo.  Dentro das estruturas de mundo, as matrizes de 

mundo seriam categorizações de valores que são identificados dentro da narrativa.  

 

Utilizando esse modelo de Umberto Eco, mapearemos os aspectos da ética 

cotidiana na legislação do SUS, para que então possamos discuti-los, juntamente 

com a bibliografia recomendada. 

 

1.4 Síntese dos capítulos da dissertação 

 

O primeiro capítulo da dissertação discorre acerca do cotidiano, sua formação e 

alicerces. Já que o fato que nos preocupa – ética - está inserido no cotidiano, 

achamos relevante perpassarmos por estudos já dedicados ao cotidiano. Num 

segundo momento estaremos entrando de fato na temática do estudo, ou seja, a 

ética e seus procedentes em saúde e em saúde pública.  Como a ética que 

queremos visualizar é aquela presente na legislação da saúde pública, nada mais 

justo do que elucidar a legislação e situá-la historicamente. Isso acontece no 

capítulo três. Logo depois, no capítulo quarto, aparece a análise de dados e 
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resultados, em que se elucidam as proposições deste trabalho. Por fim, as 

considerações finais, seguidas de anexos e apêndices.  
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CAPÍTULO I - A CONSTRUÇÃO DO COTIDIANO 

 

O cotidiano é bastante citado em alguns trabalhos da área da saúde (CARREIRA E 

MARCON5, 2003; DALLA VECCHIA E MARTINS6, 2006; DURÃO, SOUZA E 

MIASSO7, 2007; NETTO E RAMOS8, 2004; SANTOS E EMUNO9, 2003; TEIXEIRA, 

199910). Ele é estudado nas mais diversas situações, mostrando uma série de 

problemas e conflitos comuns ao tema estudado, quando associado a uma doença, 

um problema ou uma vulnerabilidade. Porém aqui não vamos utilizar o cotidiano 

como mais uma situação de estudo ou somente um descritor. Estaremos discutindo 

a concepção do cotidiano, em que ele se baseia e quais suas origens.  

 

Para começarmos a pensar sobre o assunto citamos Sell 11(2006), que menciona 

uma velha lição da filosofia: não há identidade entre o saber e o agir. Saber qual é o 

bem (moral) não significa a vontade de praticá-lo. E é justamente no cotidiano que 

podemos visualizar com clareza essa premissa. As ocorrências diárias envolvendo a 

saúde pública e seus servidores nos fazem pensar na seguinte questão: quais são 

os parâmetros que nos auxiliam na construção de uma verdade para as vivências 

diárias? 

 

Para melhor entendimento, fizemos algumas reflexões da vida cotidiana tendo como 

referencial teórico a filósofa Agnes Heller, húngara, que nasceu em 1929, na cidade 

de Budapeste. Suas reflexões sobre a relação da sociedade e da ética, tendo como 

                                                 
5 CARREIRA, Ligia e MARCON, Sonia Silva. Cotidiano e trabalho: concepções de indivíduos 
portadores de insuficiência renal crônica e seus familiares. Rev. Latino-Am. Enfermagem, Dez 2003, 
vol.11, no.6, p.823-831.  
6 DALLA VECCHIA, Marcelo e MARTINS, Sueli Terezinha Ferreira. O cuidado de pessoas com 
transtornos mentais no cotidiano de seus familiares: investigando o papel da internação psiquiátrica. 
Estud. psicol. (Natal), Ago 2006, vol.11, no.2, p.159-168.  
 7 DURÃO, Ana Maria Sertori; SOUZA, Maria Conceição Bernardo de Mello e MIASSO, Adriana 
Inocenti. Cotidiano de portadores de esquizofrenia após uso de clozapina e acompanhamento grupal. 
Rev. esc. enferm. USP, Jun 2007, vol.41, no. 2, p.251-257.  
8 NETTO, Laura Filomena Santos de Araújo e RAMOS, Flávia Regina Souza. Considerações sobre o 
processo de construção da identidade do enfermeiro no cotidiano de trabalho. Rev. Latino-Am. 
Enfermagem, Fev 2004, vol.12, no.1, p.50-57.  
9 SANTOS, Jocimara Ribeiro dos e ENUMO, Sônia Regina Fiorim. Adolescentes com Diabetes 
mellitus tipo 1: seu cotidiano e enfrentamento da doença. Psicol. Reflex. Crit., 2003, vol.16, no.2, 
p.411-425.  
10TEIXEIRA, Silvia Maria. Cotidiano da saúde. Estud. av., Abr 1999, vol.13, no.35, p.101-104.  
11 SELL, Carlos Eduardo. Ética e política: perspectivas filosóficas. In: III Seminário de Ética em 
Pesquisa, 2006, Itajaí/SC. Ética, ciência e conhecimento. Itajaí: Editora da Univali, 2006. p. 45-65. 
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compartes algumas idéias sobre a vida cotidiana, foram e são ainda importantes 

‘mapas’ caracterizadores dessa relação. 

 

Granjo12 (2000) classifica a obra da autora em dois grandes grupos. O primeiro, 

ligado à história da filosofia, em que ela apresenta e caracteriza vários domínios de 

conceitos e análises nesta perspectiva. O segundo grupo, em que ela apresenta 

algumas reflexões nas quais se destaca a temática sobre cotidianidade. O cotidiano, 

para a autora, é ponto de argumentação e fundamento do paradigma que ela propõe 

às Ciências Sociais e à Filosofia. A teoria do cotidiano apresentada, bem como a 

teoria das necessidades, servem de parâmetros para discussões da moral, da 

história, da práxis, dentre outras preocupações contemporâneas. 

 

Agnes Heller teve como mestre Gyorgy Lukács, filósofo, também húngaro, 

largamente influenciado por Marx, o que explica as discussões de consciência de 

classe, da práxis, da entonação do sujeito. Apesar dessas reflexões filosóficas, o 

cotidiano veio da sociologia e foi se introduzindo na filosofia, tornando-se uma das 

principais preocupações de Agnes Heller. Trabalhos pesquisados, e que se utilizam 

de Heller como fonte, têm usado a seguinte definição de cotidiano da autora:  

 

“A vida cotidiana é o conjunto de atividades que caracterizam a reprodução 
dos homens particulares, por sua vez, criam a possibilidade da reprodução 
social” (HELLER13, 1977, p.19).   

 

Se analisarmos essa reprodução social proposta pela autora, trazendo-a para nossa 

saúde pública, acredito que não poderemos deixar de pensar na reputação que a 

saúde pública brasileira apresenta hoje e em como e quando ela foi formada.   

 

Pergunta-se: que tipo de atitude cotidiana particular os servidores públicos 

apresentaram para que a apreciação de uma instituição esteja tão defasada? 

 

                                                 
12 GRANJO, Maria Helena Bitencourt. Agnes Heller. 3ª ed. Petrópolis:Vozes, 2000. 
 
13 HELLER, Agnes. Sociologia de la vida cotidiana. Traduzido por J.F.Yvars e H.P.Nadal. 3ª ed. 
Barcelona: Península, 1991.  
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Lukács apud Frederico14 (2000, p. 303) aborda o comportamento cotidiano do 

homem como sendo o começo e o fim de toda ação humana. Lukács retoma a 

imagem do rio de Heráclito, imagem cara aos dialetas: o cotidiano é visto como um 

rio em seu permanente fluxo, dentro do qual tudo se movimenta, transforma-se, 

espalha-se e retorna ao seu leito: “dele (do cotidiano) se depreendem, em formas 

superiores de recepção e reprodução da realidade, a ciência e a arte; diferenciam-

se, constituem-se de acordo com suas finalidades específicas, alcançam sua forma 

pura nessa especificidade – que nasce das necessidades da vida social – para logo, 

em conseqüência de seus efeitos, de sua influência na vida dos homens, 

desembocar de novo na corrente da vida cotidiana”. 

 

Cumpre ressaltar ainda que o significado do conceito de vida não-cotidiana se 

explicita na sua relação com o conceito de vida cotidiana e se define a partir dele. 

Este vínculo se estabelece principalmente pelo seguinte: enquanto a vida cotidiana é 

a vida de todo homem e é dirigida pela espontaneidade, a vida não-cotidiana requer 

a intencionalidade (uma relação consciente com o conteúdo e a forma das 

atividades, próprias dessa esfera mais elaborada da integridade humana). Assim, 

são raros os casos dos indivíduos que conseguem superar os limites da 

particularidade (que é um dos pólos constitutivos de sua individualidade) e dirigir 

suas ações prioritariamente para o humano-genérico, ou seja, para as atividades 

que estão diretamente voltadas para a reprodução da sociedade (SILVA15, 2005). 

 

A teoria da cotidianidade de Agnes Heller procura trazer novos elementos para se 

pensar o próprio cotidiano e permite ir além das formas de pensamento do senso 

comum. O nome já sugere: cotidiano é uma palavra provinda do latim cotidie ou 

cotidianus, que significa todos os dias, o diário, o dia-a-dia, o comum, o habitual 

(GUIMARÃES16, 2002). 

 

                                                 
14 FREDERICO, Celso. Cotidiano e arte em Lukács. Estudos Avançados 14 (40), 2000.  
 
15 SILVA, Vandeí Pinto da. . Cotidiano e filosofia no ensino médio: mediações. In: 28º ANPEd, 2005, 
Caxambu - MG. 40 anos de Pós-Graduação em Educação no Brasil: produção de conhecimentos, 
poderes e práticas. Caxambu: ANPED, 2005. p. 393-393.  
16 GUIMARÃES, Gleny Duro. O não cotidiano do cotidiano in Aspectos da teoria do cotidiano: 
Agnes Heller em perspectiva. Porto Alegre: Edipucrs, 2002.  
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De acordo com Heller17 (2000), na estrutura da vida cotidiana podemos salientar 

alguns aspectos característicos. Entre esses aspectos, uma característica dominante 

da vida cotidiana é a espontaneidade. Na vida cotidiana, as interações sociais, o 

trabalho, o lazer, a formação dos hábitos e costumes, o uso da linguagem, a 

assimilação de certas idéias e de certas normas de comportamento dão-se de forma 

essencialmente espontâneas. Tudo isso não é refletido sem que se mantenha uma 

relação onisciente com todos esses elementos da vida humana (ROSSLER18, 2004).  

 

Essa espontaneidade não se expressa apenas pelo assimilar do fazer 

consuetudinário, habitual e do ritmo de vida, mas também pelas motivações 

efêmeras, de maior ou menor intensidade e duração, que podem ser declaradas ou 

não.  As motivações em mutação não expressam a essência do indivíduo, mas sim 

aquelas já inseridas e chamadas “mudas”. 

 

Cada um tem uma relação com as motivações que lhe são impostas a partir do 

momento em que o indivíduo nasce. O “aqui e o agora”, ou seja, a faixa em que o 

indivíduo está inserido faz parte e constrói as motivações (GRANJO19, 2000). Vendo 

por esse lado, as motivações fazem parte do universo do processo de produção que 

cada classe social apresenta, pois, de acordo com Lukács20 (1960), no marxismo, a 

divisão da sociedade em classes se dá pelo processo produtivo. Assim, a 

consciência de classe também serve de motivação no aspecto cotidiano, e essa 

motivação pode nem sempre ser totalmente consciente, podendo ser até falsa, ou 

injusta.  

Nesse caso, Weber21 (1966) discutiu o poder que, não se pode negar, é uma das 

motivações de muitos indivíduos. O filósofo afirma que o homem não luta pelo poder 

apenas com o fim de enriquecer economicamente. O poder, inclusive o poder 

                                                 
17 HELLER, A. O cotidiano e a história. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2000. 
18 ROSSLER, João Henrique. O desenvolvimento do psiquismo na vida cotidiana: aproximações entre 
a psicologia de Alexis N. Leontiev e a teoria da vida cotidiana de Agnes Heller. Cad. Cedes, 
Campinas, vol. 24, n. 62, p. 100-116, abril 2004. 
19 GRANJO, Maria Helena Bitencourt. Agnes Heller. 3ª ed. Petrópolis; Vozes, 2000. 
20 LUKÁCS, Gyogy. A consciência de classe. In Bertelli, Antônio Roberto; Palmeira, Moacir G. Soares; 
Velho, Otávio Guilherme C.A. Estrutura de Classes e Estratificação Social, 2ª ed. Rio de Janeiro: 
Zahar, 1966. 
21 WEBER, Max. Classe, status, partido.  In Bertelli, Antônio Roberto; Palmeira, Moacir G. Soares; 
Velho, Otávio Guilherme C.A. Estrutura de Classes e Estratificação Social, 2ª ed. Rio de Janeiro: 
Zahar, 1966.  
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econômico, pode ser valorado per si. A luta pelo poder é também condicionada pela 

honra social que traz consigo. 

Com esse tema do poder, não podemos deixar de citar o poder médico, muito 

discutido entre a saúde pública e a ética, no caso, bioética. O poder médico, no seu 

‘formato’ mágico-religioso, baseava-se sobretudo na crença de que a cura da 

doença, embora operada por forças divinas, exigia a intervenção de um medium ou 

mediador dotado de um dom ou carisma. Não é por acaso que o termo terapeuta (do 

grego therapeutés) significava originalmente "o que cuida, servidor, mediador ou 

adorador de um deus” (GRAÇA22, 1999, p. 02). 

 

A discussão acerca do poder médico é de longa data e o parágrafo acima nos 

elucida que não é a cientificidade que traz o poder à medicina. O poder médico é 

anterior à cientificidade. Porém a crença da medicina na ciência – como toda crença, 

nada científica – tende a levar o médico que a ela adere, consciente ou 

inconscientemente, a assumir uma posição de onipotência diante da doença e, por 

conseguinte, diante do próprio paciente. Esse paciente passa a ser visto como 

devendo necessariamente submeter-se à tutela deste mediador [entre tantos outros 

com suas especialidades], de modo por vezes incondicional (Martins23, 2004). 

 

Edgar e Sedgwick24 (2003) indicam o poder como um exercício de força ou de 

controle sobre grupos sociais específicos. O autor também salienta a redefinição do 

termo poder por Foucault, em que ele não é apenas parte do contexto social, e sim 

que está inserido nas relações de grupo, fazendo parte da própria identidade do 

grupo ou do indivíduo.  

 

Nesse caso, o poder da medicina nas relações cotidianas do trabalho em saúde 

emerge de uma série de possibilidades, nas quais a história e a cientificidade 

contribuem para que o poder de quem tem o conhecimento seja exercido de maneira 

vertical àqueles que fazem parte do ambiente de trabalho, colegas ou usuários. 

                                                 
22 GRAÇA, Luis. 1999. Higia e Panacéia: da arte de curar a doença à arte de conservar a saúde.  
Semana Médica.  48. 2    Lisboa, 1999.  
23 MARTINS, André. Biopolítica: o poder médico e a autonomia do paciente em uma nova concepção 
de saúde. Interface - Comunic., Saúde, Educ., v.8, n.14, p.21-32, set.2003-fev.2004. 
24 EDGAR, Andrew; SEDGWICK, Peter. Teoria Cultural de A a Z. Conceitos-chave para entender o 
mundo contemporâneo. São Paulo: Contexto, 2003.  
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Como o trabalho faz parte do cotidiano, ele não deixa de ser uma objetivação em si. 

Na visão lukacsiana, de acordo com Guimarães25 (2002), o trabalho pressupõe uma 

finalidade ou teleologia e, portanto, uma reflexão e ação sobre a realidade. O 

trabalho então se torna um aspecto fundamental da vida cotidiana. 

 

Para entendermos o cotidiano na saúde, a origem das atitudes e falta delas, as 

ações, os porquês e como a estrutura social se faz dentro de uma instituição pública, 

há uma série de fatores a serem levados em conta, porém elas não estão 

segmentadas no olhar do cotidiano; essas características que fazem o cotidiano se 

amalgamam de maneira a, muitas vezes, não conseguirmos distingui-las.  

Também é importante não esquecer que no contexto do cotidiano sempre há uma 

hierarquia espontânea determinada pela época (produção, sociedade e patamar do 

indivíduo). Este também é um legado de Marx à obra de Heller: a luta de classes por 

intermédio das ideologias faria com que o indivíduo repensasse seu papel social, 

porém ele só teria consciência de sua própria classe, e pensaria de acordo com ela.   

Em se falando de consciência de classe, Lukács26(1966) alerta para o seguinte: até 

que  ponto a classe em questão cumpre conscientemente, até que ponto 

inconscientemente, até que ponto com uma consciência justa, e até que ponto com 

uma consciência falsa as tarefas que lhe são impostas pela história?  

A partir do momento em que a relação do indivíduo com sua classe não é mais 

imutável, como na Idade Média, tornou-se possível para o indivíduo a construção de 

uma hierarquia pessoal e consciente, dentro da hierarquia espontânea. (HELLER27, 

2000). Assim, a posição dos indivíduos no meio social é uma influência das escolhas 

e entonações cotidianas. 

Outra característica do cotidiano, segundo Heller28 (2000), é a presença da 

probabilidade e/ou possibilidades de resultados e ações variadas para as 

necessidades e problemas do dia-a-dia. Para a filósofa, não é possível, na vida 

                                                 
25 GUIMARÃES, Gleny Duro. Cotidiano e cotidianidade in Aspectos da teoria do cotidiano: Agnes 
Heller em perspectiva. Porto Alegre: Edipucrs, 2002. 
26 LUKÁCS, Gyogy. A consciência de classe. In Bertelli, Antônio Roberto; Palmeira, Moacir G. Soares; 
Velho, Otávio Guilherme C.A. Estrutura de Classes e Estratificação Social, 2ª ed. Rio de Janeiro: 
Zahar,  1966. 
27 HELLER, A. O cotidiano e a história. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2000.  
28 HELLER, A. O cotidiano e a história. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2000.  
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cotidiana, calcular com segurança científica a conseqüência possível de uma ação; 

nem haveria tempo para fazê-lo, diante da múltipla riqueza das atividades cotidianas 

e dos contextos em que estão inseridas. Ainda assim, é realmente sobre as 

probabilidades que o homem se orienta, mesmo correndo riscos de não acertar o 

resultado pensado para uma determinada ação, ou seja, ele sempre corre risco. Mas 

são aqueles riscos imprescindíveis e necessários para a vida. 

O economicismo, de acordo com Heller (idem), também caracteriza o cotidiano. 

Esse sentido econômico é parte do cotidiano do homem que o leva a fazer o que é 

necessário na sua práxis, nada muito além, tampouco aquém. Isso descontinuaria a 

cotidianidade. Na cotidianidade a atividade individual não é mais do que uma parte 

da práxis. Uma ação correspondente aos interesses de uma classe ou camada pode 

se elevar ao plano da práxis, mas nesse caso superará o da cotidianidade, e rever a 

cotidianidade se transforma em ideologia. Assim, quando Marx, in Cotrim29 (1987), 

afirma que é na práxis que o homem deve demonstrar a verdade, isto é, a 

afetividade e o poder do seu pensamento; demonstra que deveríamos, segundo ele, 

estar sempre avaliando a relação teórica e prática. 

Talvez seja por essa razão que a filósofa Agnes Heller se afasta da teoria de Marx, a 

qual reifica sobremaneira os sujeitos, partindo assim para a busca de uma teoria 

sociológica para complementar a filosófica. De acordo com Granjo30 (2000), a 

filósofa vê contradições na obra de Marx, porém vê as contradições como fruto de 

riqueza teórica e busca de novas soluções. Essas contradições seriam compatíveis 

com o momento histórico do pensador e da situação social vivida. 

As atitudes frente à vida cotidiana tornam-se totalmente pragmáticas quando o que é 

correto e verdadeiro se confunde entre o real e o imaginário. Essas ações cotidianas 

também vêm acompanhadas de uma fé ou confiança a qual é inerente às decisões 

que precisamos tomar, não ocorrendo, em algumas ocasiões, espaço para reflexões 

e avaliações sobre o que realizamos ou precisamos realizar. 

A ultrageneralização também é característica do pensamento cotidiano. Os juízos 

ultrageneralizadores são juízos provisórios que a prática cotidiana confirma ou, pelo 

                                                 
29 COTRIM, Gilberto. Educação para uma escola democrática. São Paulo: Saraiva, 1987.  
 
30 GRANJO, Maria Helena Bitencourt. Agnes Heller. 3ª ed. Petrópolis: Vozes, 2000. 
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menos, não refuta durante o tempo em que, baseada neles, transforma-se em 

atitudes e/ou orientações.  Dentro desses juízos entram os preconceitos. 

Na vida cotidiana, a organização das ações da vida privada ou do trabalho são 

partes orgânicas de uma estrutura heterogênea. É nessas esferas que os 

preconceitos são produzidos (FARENZENA31, 2004). Assim é na família, nas 

instituições educacionais e na comunidade que os conteúdos expressos no 

pensamento e no comportamento determinam os tipos de preconceitos dominantes 

nas diferentes esferas sociais que atingem a individualidade humana.  

A esfera dos preconceitos está sempre dentro do cotidiano. Eles podem ser morais, 

científicos, políticos, de grupo, de nacionalidade, religiosos, raciais ou mesmo 

particulares, de acordo com o envolvido. Um defeito físico pode ser a causa de um 

preconceito. Isso, no trabalho em saúde, faz parte do cotidiano de maneira 

relevante, já que a saúde não deveria ser relegada a ninguém. Esse tema envolve 

uma série de situações as quais fazem parte do cotidiano e de que as pessoas 

envolvidas não se dão conta, o que é comum na cotidianidade. Porém cada um é 

responsável pelo seu preconceito e tem a liberdade de se libertar desse próprio 

preconceito.  

Diante das situações singulares, ou situações-problema, rapidamente se procuram 

analogias. Recorre-se à analogia para que se possa manejar de melhor maneira o 

singular, o único, aquilo que extrapola o cotidiano. Fazendo isso, automaticamente, 

a categorização da situação a traz de volta à estabilidade, e o problema é resolvido.  

O uso de precedentes, ou seja, exemplos já vividos ou presenciados, muitas vezes 

positivos, às vezes nem tanto, também serve de guia para as ações cotidianas.  O 

mesmo se dá com a imitação. Não há vida cotidiana sem imitação. 

A entonação do sujeito também faz parte das características cotidianas. O meio em 

que o indivíduo está envolvido produz em torno dele uma entonação específica que 

continua a envolvê-lo. Quem não produz essa entonação carece de individualidade, 

                                                 
31 FARENZENA, Zélia M. Ferrazzo. A construção de preconceitos na diversidade humana In 
GUIMARÃES, Gleny (org.) et al. Aspectos da teoria do cotidiano: Agnes Heller em perspectiva. 
Porto Alegre: EDIPUCRS, 2002. 
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porém, quem não a percebe, pode estar insensível às relações humanas do 

cotidiano. 

Helller vê a diferença entre os indivíduos relacionada ao contato com a esfera das 

objetivações em si, o qual não se dá sem choques e sofrimento. Isso, segundo a 

filósofa, cria um “surplus cultural”, o qual é fruto da existência pessoal individual e 

única. Há também o “surplus conhecido”, que é criação social de grupo, clã ou tribo 

que é produto da vida social; ele acaba sendo conhecimento acumulado na 

consciência coletiva responsável pela possibilidade da produção e reprodução de 

uma determinada forma de viver (GRANJO32, 2000). O “surplus conhecido” pode ser 

comum a uma família, por exemplo, porém cada indivíduo em contato com as 

esferas de objetivação do meio cria um “surplus cultural” que pode diferir ou não 

daqueles que o rodeiam.  

Esses aspectos que apresentamos são característicos e necessários ao cotidiano. 

Se dentro desses aspectos, dessas características, acaso algum deles se cristalizar 

no cotidiano individual, têm-se o risco da alienação.  

 

O indivíduo alienado é aquele que se desviou das esferas não-cotidianas da 

existência humana, estando circunscrito aos âmbitos cotidianos de sua existência 

particular, isto é, alienado da universalidade do gênero humano. Trata-se daquele 

indivíduo cujo desenvolvimento, cuja dinâmica entre os processos de apropriação e 

de objetivação estão restritos à esfera das objetivações materiais e simbólicas que 

constituem a genericidade em si, restritos à esfera das motivações particulares e às 

formas do pensar, sentir e agir da vida cotidiana. De fato, essas atividades não-

cotidianas demandam diferentes formas de pensar, sentir e agir. Ou seja, formas de 

pensamento, sentimento e ação próprios de um modo de funcionamento psíquico 

não-cotidiano (ROSSLER, 33 2004).  

 

Quando a estrutura da vida cotidiana se hipertrofia, tornando-se a única forma de 

vida do indivíduo; quando sua vida se resume a um conjunto de atividades voltadas 

                                                 
32 GRANJO, Maria Helena Bitencourt. Agnes Heller. 3ª ed. Petrópolis: Vozes, 2000.  
33 ROSSLER, J. H. O desenvolvimento do psiquismo na vida cotidiana: aproximações entre a 
psicologia de Alexis N. Leontiev e a teoria da vida cotidiana de Agnes Heller. Cadernos Cedes A 
Psicologia de A N Leontiev e a Educação na Sociedade Conte, Campinas - São Paulo, v. 24, n. 62, p. 
100-116, 2004.. 



 

 

29 

 

 

essencialmente para a sua reprodução, para a reprodução de sua particularidade, 

apresentando, assim, modos rígidos de pensar, sentir e agir, isto é, determinando 

um modo de funcionamento psíquico (intelectual e afetivo) cristalizado, que não 

pode ser rompido mesmo nas situações que o exigem, nesses casos, estamos 

diante de um fenômeno de alienação. 

 

Na práxis, a alienação pode ser benéfica caso a ideologia que é seguida estiver de 

acordo com as objetivações da trama social envolvida, ou o “surplus conhecido”. O 

“surplus conhecido” pode se acumular na sociedade estando um indivíduo à mercê 

de vários paradigmas a serem seguidos cotidianamente, ou chegar ao ponto da 

alienação.  

 

Como, na saúde pública, nosso alvo de discussão, os indivíduos estão inseridos na 

reprodução social, dificilmente pode haver uma alienação, mas se houver, 

acreditamos que logo será percebida pelos sujeitos envolvidos e essa alienação 

perece por estagnação.  Isso pode ser destrutível se levarmos em consideração que 

mudanças de paradigmas envolvem ideologias que são fortemente negadas em seu 

início. Assim, mudanças que seriam muitas vezes positivas acabam perdidas em 

meio ao próprio cotidiano. 

 

De acordo com Fernandes34 (2005), o cotidiano pode ser encarado como ponto 

crucial para o desenvolvimento dos processos sociais, ponto alto para a superação 

da imediaticidade, superação da reificação do real e transformação das relações de 

opressão. O ser humano é o sujeito capaz de romper com o que está estruturado. 

Tem a possibilidade de transformar, por suas ações, a construção social que ele 

mesmo realizou, através da consciência e da ação. 

 Porém o afastamento da consciência e de uma visão da totalidade da vida social 

nos aprisiona em situações repetitivas, viciantes, como se a vida estivesse 

estagnada. Há de se ter cuidado com isso. A teoria helleriana defende a liberdade 

                                                 
34 FERNANDES, Idilia. A dialética das possibilidades: a face interventiva do Serviço Social Revista 
Virtual Textos & Contextos, nº. 4, dez. 2005.  
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como sendo responsável pelo rompimento do cotidiano, e a moral, norteadora de 

novas situações que levam o indivíduo a romper a linha da cotidianidade.  

 

A vida cotidiana é a vida do homem inteiro, o homem com todos os aspectos da sua 

individualidade e de sua personalidade. Esse homem inserido no todo, no genérico, 

conduz sua realidade e pode até levá-lo a ser um caráter representativo, excluindo-o 

da cotidianidade. 

 

Na teoria helleriana a moral dos indivíduos ou do ser social implica suas escolhas e 

a linha que divide a cotidianidade da não cotidianidade. E provavelmente seja por 

esse motivo que uma de suas discussões em voga seja a ética no cotidiano.  

 

Gostaríamos de esclarecer que nosso trabalho é teórico. A busca de Heller foi feita 

para que pudéssemos deixar explícito que tipo de ética buscamos. Heller discute 

cotidiano, questões práticas, porém foi essa discussão que nos permitiu focar na 

ética que gostaríamos de encontrar dentro do material selecionado. 
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CAPÍTULO II - A ÉTICA E A ÉTICA NA SAÚDE: ALGUNS 
CONCEITOS 
 
 
 
2.1 Alguns conceitos de ética 

 

A ética nasce com a cultura, embora seu objeto filosófico sejam os juízos de 

apreciação e de distinção entre o que em uma cultura se considera certo, errado, 

bem e mal. (DUROZOI e ROUSSEL35, 1993). Sem dúvida, a razão pela qual se 

busca a ética está vinculada à vida humana. O bem-estar dos seres humanos, a luta 

pelas igualdades, pelo direito de ir e vir, de receber assistência necessária quando a 

vida está em jogo, é parte do que consideramos como princípios éticos do viver 

humano.  

 

De acordo com Marcos36 (1999), a palavra grega ethos (ética) significa costume, 

porém existem dois vocábulos gregos para ética: ethos com vogal longa, significa 

morada do homem na terra, um bem que é um espaço que se preserva. Já ethos 

com vogal breve representa caráter, a índole individual e o temperamento. Verificar 

a figura 2 que esquematiza esse raciocínio.  

 

 
Ethos (vogal longa/eta) 

 
Ethos (vogal longa/epsylon) 

Significa Costumes (tradição-
sabedoria dos velhos, 
religião). 

Caráter (qualidades pessoais 
para a conduta e a atitude) 

Designa Morada do homem na 
terra (casa, abrigo, 
protetor). 

Senso de agir correto e 
benevolente 

Sentido Busca da sobrevivência Realização de atos, busca 
exigente além do acabado ou 
completo. 

Figura 2 – Vocábulos Gregos do Termo Ética 
Fonte: Ética e profissionais da Saúde (Marcos, 1999, p 62).   
 

                                                 
35 DUROZOI, G.; ROUSSEL, A. Dicionário de filosofia. 4ªed. Campinas: Papirus, 2002. p. 171. 
 
36 MARCOS, Badeia. Ética e profissionais da saúde. São Paulo: Santos, 1999. 
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A noção de ética na cultura grega tem seu início com Homero e Hesíodo. Homero, 

de acordo com Shigunov Neto e Nagel considerava o trabalho como base de justiça 

entre os homens, enquanto Hesíodo exortava o trabalho e negava o ócio. 

 

Aristóteles é autor de três obras sobre a temática da ética: Ética a Eudeno, Ética a 

Nicômano e a Magna Moral. De acordo com Mesquita37 (2002), a virtude, em 

Aristóteles, está entre os melhores dos bens. A ética, nas obras aristotélicas, é 

considerada como parte ou um capítulo da política que antecede a própria política. 

Ela diz respeito ao indivíduo enquanto a política considera o homem na sua 

dimensão social (LORENZETTI38, 2003). Além disso, a justiça aristotélica é 

modalidade de virtude, afirma Nascimento Filho39 (s.a). 

 

Já na Mesopotâmia não existia um conceito de ética (MARCOS40, 1999); as 

questões de valor resumiam-se aos aspectos legais relacionados com o comércio e 

com os deuses; o poder do soberano era divino.  

 

No Egito, a questão moral era baseada na prática e na obediência. As leis de 

convivência eram estabelecidas pelos deuses, cujo poder era transferido para os 

faraós.  

 

No cristianismo, os fundamentos morais bíblicos mais destacados como princípios 

éticos são os dez mandamentos.  

 

 Rousseau, no século XVIII, argumenta que a moralidade é obra divina. O agir mais 

puro dentro dos princípios éticos reflete Deus em nossos corações (MESQUITA41, 

2002). 

                                                 
37 MESQUITA, José Carlos S. de. Ética e sociedade: em busca de uma ética universal. Pedagogia 
on line (www.pedagogia.pro.br-filosofia), 2002. Acesso em maio de 2007. 

 
38 LORENZETTI, Josemar Pedro. A Ética a Nicômaco: Atualização e comentários. Viamão: 
MIMEO, 2003. 

 
39 NASCIMENTO FILHO, Firly. Breves considerações sobre a justiça de pensamento de 
Aristóteles e Kant. Revista Direito, Estado e Sociedade, nº. 6, S.A.  

 
40 MARCOS, Badeia. Ética e profissionais da saúde. São Paulo: Santos, 1999. 
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Kant, com seu racionalismo, contrapõe tudo isso. Segundo Marcos42 (1999), em 

Kant o dever não deriva de Deus, nem da natureza, nem da autoridade, tampouco 

da sociedade ou do desejo, mas da própria razão. Falar da ética de Kant é 

considerar o correto como algo na direção do bom, do respeitoso, dos direitos 

humanos; assumir um compromisso com um princípio moral maior não utilitário. 

Uma moral mais da ação do que do resultado.  

 

Aricó43 (2001) afirma que a única ética possível se estrutura na relação do sujeito 

com o outro, e leva em conta todos os aparatos sociais que permeiam os 

relacionamentos, nas mais diversas culturas. 

 

Boff44 (2003) diferencia ética como sendo o provindo da consciência, o introspectivo 

do certo e errado. Já moral seria tudo aquilo de correto e compartilhado por uma 

sociedade.  

 

Enfim a ética não está conceituada num só paradigma, porém os aspectos éticos 

estão sempre nos dirigindo para a reflexão do certo e do errado. 

 

2.2 A ética e a saúde 

 

Aqui vamos procurar explicitar como a saúde considera a ética, como a ética 

permeia a saúde e qual aspecto vamos abordar de maneira mais específica. 

A maioria das bibliografias encontradas discorre sobre uma ética médica. A ênfase 

na área médica não exclui as outras áreas da saúde. A área médica é mais citada, 

justamente por não haver bibliografias específicas das outras áreas da saúde. 

Porém não há a exclusão dessas outras áreas, elas estão subtendidas.  

                                                                                                                                                         
41 MESQUITA, José Carlos S. de. Ética e sociedade: Em busca de uma ética universal. Pedagogia 
on line (www.pedagogia.pro.br-filosofia), 2002. Acesso julho 2007. 
 
42 MARCOS, Badeia. Ética e profissionais da saúde. São Paulo: Santos, 1999. 
 
43 ARICÓ, Carlos Roberto. Arqueologia da ética. São Paulo: Ícone, 2001. 
 
44 BOFF, Leonardo. Ética e moral: a busca dos fundamentos. Petrópolis: Vozes, 2003. 
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Da ética propriamente dita deriva a bioética que, segundo Souza, Valsori e Zuben45 

(1998), permeia toda conduta e atos médicos e se dividiria em bioética geral, que 

atuaria sobre valores e sobre fontes documentais, ou bioética especializada, que 

analisa grandes problemas como engenharia genética ou a eutanásia, mas que no 

terceiro mundo se ocuparia de problemas sociais, como a fome, o desemprego ou a 

falta de acesso à educação. E ainda a bioética clínica, que tem seu eixo na práxis 

profissional e no “caso” clínico.  

Nessa divisão, a bioética geral englobaria os códigos de ética de cada categoria 

profissional. Na visão de Marcos46 (1999), a ética, no sentido de código, tem sentido 

normativo e situa-se entre a moral e o direito. As convenções morais estabelecidas 

pelo estado diferenciam-se da decisão autônoma e livre do cidadão, o que é próprio 

da ética.  A Deontologia, na qual estão inseridos os códigos de ética profissionais, 

não tem a profundidade da verdadeira ética. Porém a bioética clínica, na divisão 

didática de Souza, Valsori e Zubem (idem), acabaria por se confundir com a geral, 

fazendo parte dela, já que, de acordo com Branco47 (2003),  o código de ética 

médica traz normas de conduta que devem ser observadas e praticadas pelos 

médicos.  

 

 

 

                                                 
45 SOUSA, Paulo R; VALVASORI, Alquermes; ZUBEM, Maria Cristina Von. Elementos da bioética. 
São Paulo: Psy, 1998. 
 
46 MARCOS, Badeia. Ética e profissionais da saúde. São Paulo: Santos, 1999. 
 
47 BRANCO, Rita Francis Gonzales y Rodrigues. A Relação com o Paciente: teoria, ensino e prática. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003. 
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Figura 3 - Derivações e Eixos de Interação da Ética e da Bioética 

Fonte: Adaptação de Souza, Valsori e Zuben (1998), elaborada por Silva (2007).  

 

De acordo com Garrafa48 (1995), os códigos de ética são usados para identificar as 

regras de conduta que devem ser seguidas pelos grupos profissionais específicos. 

Tais regras não são fúteis, mas são similares a leis. 

Essas divisões, conforme mostradas na figura 3, foram apontadas para que fique 

claro ao que não vamos nos prender neste estudo. Nós não vamos discutir a ética 

                                                 
48 GARRAFA, Volnei. A dimensão de ética em saúde pública. São Paulo: Ed. USP Série Temática. 
1995. 
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do corpo, como a eutanásia ou o aborto. No momento também não vamos nos 

preocupar com a ética inserida nos códigos de classes dos profissionais da saúde. O 

ato profissional em si, como o ato médico, também não faz parte de nossas 

intenções de pesquisa. O que queremos, sim, é refletir a ética que fala do ser 

humano. Abarcar a legislação da saúde brasileira, destacando a ética, dentro do 

cotidiano das práticas de saúde. 

 

2.3 A ética e a saúde pública 

 

A reflexão sobre os aspectos éticos na saúde pública nos leva a questões muito 

mais amplas do que as ciências biomédicas permeiam. Garrrafa, Oselka e Diniz49 

(1997) argumentam que as questões éticas em praticamente todos os campos de 

atividades humanas adquirem conotação pública, deixando de constituir uma 

questão de consciência individual a ser resolvida na esfera privada e de foro íntimo. 

 

A dimensão da ética em saúde pública é entendida como a resultante moral do 

conjunto de decisões de medidas políticas e sanitárias – individuais e coletivas – que 

proporcionam aumento da cidadania e diminuem a exclusão social (GARRAFA50, 

1995). 

 

As questões de ordem bio-tecnológicas e modernas, como a eutanásia, são muito 

discutidas, porém, na ótica de Berlinguer51 (1996), a cessação de tratamentos ou a 

morte precoce por falta de prevenção, bem como as condições iníquas e precárias 

em conjunto com a falta de assistência, estas também dizem respeito à vida.  

 

                                                 
49 GARRAFA, Volnei; OSELKA, Gabriel; DINIZ, Débora. Saúde, bioética e equidade. Revista 
Bioética, vol. 5, nº 1, 1997. 
 
50 GARRAFA, Volnei. A dimensão de ética em saúde pública. São Paulo: Ed. USP Série Temática, 
1995. 
 
51 BERLINGUER, Giovanni. Ética da Saúde. Trad. Shirley Morales Gonçalves. São Paulo: Hucitec, 
1996. 
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Como já foi dito, a saúde pública no Brasil veio sofrendo transformações eminentes 

quanto às políticas e às ações sociais (CASTRO e WESTPHAL52, 2001).  

 

A constituição de 1988, no Título VIII (Da Ordem Social), Capítulo II (Da Seguridade 

Social), Seção II (Da Saúde), artigo 196, afirma o seguinte: 

 

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 e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação. (BRASIL53, 1988, p119). 

 

Para Cunha e Cunha (1998), a primeira e maior novidade do SUS é o seu conceito 

ampliado de saúde. Em Almeida, Chioro e Zioni54 (2001), o SUS é definido como o 

conjunto de ações e serviços de saúde prestados pelo Estado, em todas as suas 

esferas, complementada pela iniciativa privada.  

 

O sistema (SUS) é chamado de único porque ele segue a mesma doutrina em todo 

o território nacional, ele é um sistema que significa um conjunto de unidades, 

serviços e ações que interagem para um fim comum. Os princípios doutrinários do 

SUS sob a ótica de Cunha e Cunha (1998) podem ser sinteticamente apresentados 

desta forma:  

 

• Universalidade, todas as pessoas têm direito a atendimento; 

• Eqüidade, em que todo cidadão é atendido conforme suas  necessidades, 

tratando diferentemente os desiguais; 

• Integralidade, que traduz a pessoa como um todo, atendendo todas as suas 

necessidades. 
 

                                                 
52 CASTRO, Cláudio Gastão Junqueira; WESTPHAL, Maria Faria. Modelo de Atenção. In: 
WESTPHAL, Maria Faria; ALMEIDA, Eurivaldo Sampaio. Gestão de Serviços de saúde. São Paulo: 
EDUSP, 2001. 
 
53 BRASIL. 1988. Constituição da República Federativa do Brasil. 
 
54 ALMEIDA, Eurivaldo Sampaio de CHIORO, Arthur; ZIONI, Fabiola. Políticas públicas e organização 
do sistema único de saúde: Antecedentes, Reforma Sanitária e o SUS. In: WESTPHAL, Maria Faria; 
ALMEIDA, Eurivaldo Sampaio. Gestão de serviços de saúde. São Paulo: EDUSP, 2001. 
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Para Almeida, Chioro e Zioni55 (2001), os princípios operacionais que regem a 

organização do SUS são: regionalização, hierarquização, resolubilidade, 

descentralização e participação social complementada pelo setor privado. 

 

A ética e a saúde pública estão intimamente ligadas pelo SUS e suas diretrizes. 

Garrafa, Oselka e Diniz56 (1997) consideram o direito à saúde como valor-mor do 

paradigma bioético no contexto da saúde pública no país. 

 

Na constituição, o texto sobre a integralidade afirma que o atendimento à população 

brasileira deve ocorrer de forma integral, com prioridade para as atividades 

preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. (BRASIL, 1988).  

 

Derivando da constituição, apresenta-se a Lei Nº. 8.080, de 19 de setembro de 

1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da 

saúde, bem como a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. 

No artigo7°, II, o discurso é a respeito da integralidade quando afirma que a 

integralidade de assistência é entendida como um conjunto articulado e contínuo de 

ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada 

caso em todos os níveis de complexidade do sistema. 

 

Além da integralidade, a universalidade e a eqüidade também são princípios do SUS 

que se identificam com questões éticas. Também não podemos esquecer a 

Participação Popular, que eticamente é uma das formas de a população opinar e até 

decidir sobre as políticas de saúde pública.  

 

A importância de se considerar o direito à saúde, de maneira ampliada, 

primeiramente ao direito à assistência, caso se necessite ordenar prioridades; não 

significa que este último não deva continuar sendo uma bandeira da saúde pública 

                                                 
55ALMEIDA, Eurivaldo Sampaio de CHIORO, Arthur; ZIONI, Fabiola. Políticas públicas e organização 
do sistema único de saúde: Antecedentes, Reforma Sanitária e o SUS. In: WESTPHAL, Maria Faria; 
ALMEIDA, Eurivaldo Sampaio. Gestão de serviços de saúde. São Paulo: EDUSP, 2001. 
  
56 GARRAFA, Volnei; OSELKA, Gabriel; DINIZ, Débora. Saúde, bioética e equidade. Revista 
Bioética, vol 5, nº 1, 1997. 
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no país.  (BERLINGUER57, 1996). Ou seja, no momento da patologia instalada, o 

direito à assistência integral do indivíduo não seria prioritário, inclusive do ponto de 

vista ético, levando em conta o momento em que as ações de promoção e 

prevenção já não têm mais como serem eficientes?  

 

A partir desse enunciado, verifica-se com maior clareza o envolvimento da ética na 

legislação do SUS. Dessa maneira queremos revelar como e onde a legislação 

engloba a ética no cotidiano em saúde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
57 BERLINGUER, Giovanni. Ética da Saúde. Trad. Shirley Morales Gonçalves. São Paulo: 
Hucitec, 1996. 
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CAPÍTULO III - A LEGISLAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA 

 

 

A saúde pública brasileira vem sofrendo transformações nas últimas décadas e a 

que mais nos chama atenção e faz parte deste estudo é a implantação do Sistema 

Único de Saúde (SUS), o qual está, de certa maneira, sendo construído pelos 

diversos atores que o cercam.  

 

Para compreendermos as bases filosóficas da legislação da saúde pública brasileira 

é preciso nos voltarmos para a historicidade da saúde no Brasil. Apesar de já 

exaustiva, a reflexão acerca da origem dos conceitos e doutrinas do SUS nos parece 

indispensável, já que é a parte filosófica que diz respeito à ética, e é a ética que 

vamos destacar.  

 

No Brasil, até a promulgação da última carta magna, a saúde parece sempre ter sido 

tratada como instrumento de interesses oligárquicos e não como um bem 

pertencente à população. Talvez esse seja um dos motivos de tantas dificuldades 

para se colocar em prática o novo modelo de saúde do Brasil.  

A primeira preocupação formal com a saúde no Brasil aconteceu com a vinda da 

família real portuguesa, em 1808. Até então não havia nenhum serviço de saúde 

legitimado pelo Estado. Aqueles que necessitavam de assistência recorriam às 

poucas opções existentes e aquelas de acordo com a condição econômica de cada 

um.  A elite (econômica e política) se utilizava de uma atuação médica liberal. Já os 

desprovidos utilizavam serviços empíricos como chás, sangrias, rezas e simpatias 

que eram orientadas por curandeiros, barbeiros, parteiras, etc. (Vasconcelos, 2001) 
58.  

 
A partir desse contexto, a saúde das classes populares, como escravos, era muito 

precária, o que só preocupava os de melhor classe pelo medo de transmissão de 

doenças e pestes.  

                                                 
58 VASCONCELOS, Eymard Mourão (org). A saúde nas palavras e nos gestos: reflexões da 
rede educação popular e saúde. São Paulo: Hucitec, 2001. 
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No mesmo ano da chegada da família real ao Brasil (1808), foi inaugurada a 

primeira faculdade de medicina, a Escola Médico-Cirúrgica, em Salvador (BA). Em 

1852 foi inaugurado o Hospital Dom Pedro II, o primeiro hospital psiquiátrico 

brasileiro, no Rio de Janeiro. 

 

Mesmo com essas ações, que eram isoladas, as cidades estavam cada vez mais 

necessitadas de saneamento. Com a abolição da escravatura em 1888 e a 

proclamação da República e 1889, a economia se volta para a lavoura cafeeira, a 

qual precisa de assalariados não só para a lavoura, mas também para o 

armazenamento e exportação desse café. Epidemias se alastravam entre os 

trabalhadores, prejudicando o crescimento da economia. 

 

Isso levou a uma busca de conhecimento em saúde pública, sendo criada em 1897 

a Diretoria Geral de Saúde Pública (DNSP). Foi criado também o Instituto 

Soroterápico Federal em 1900, que se tornou o Instituto Oswaldo Cruz pouco tempo 

depois.  

 

Assim, concomitantemente começa uma reforma sanitária com ações de 

saneamento e urbanização, bem como ações específicas de combate às doenças 

epidêmicas, como febre amarela, peste bubônica e varíola. Quem coordenou essa 

reforma foi Oswaldo Cruz, que em 1904 propõe um código sanitário no qual institui a 

desinfecção, inclusive domiciliar, a destruição de edificações consideradas nocivas à 

saúde pública, a notificação permanente dos casos de febre amarela, rubéola e 

peste bubônica e a atuação da polícia sanitária (BAPTISTA, 2005) 59.  

Toda essa campanha sanitarista tinha um objetivo principal: satisfazer os interesses 

da burguesia agroexportadora, mantendo o fluxo comercial e a continuidade da 

importação de mão-de-obra.  

 
 
 
                                                 
59 BAPTISTA, Tatiana Vargas de Faria. O direito à saúde no Brasil: sobre como chegamos ao sistema 
único de saúde e o que esperamos dele In MOROSINI, Márcia Valéria G. C., Textos de apoio em 
políticas de saúde. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2005. 
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Essas ações em saúde da época foram extremamente autoritárias 

(VASCONCELOS, 2001) 60. Nesse sentido, houve uma grande influência da doutrina 

denominada de política médica, desenvolvida sobretudo na Alemanha, na segunda 

metade do século XIX, a qual se partia do pressuposto de que o Estado deveria 

assegurar bem-estar e segurança ao povo, mesmo contrariando os interesses 

individuais. Teria essa política interesses humanitários ou meramente ela atendia 

aos interesses econômicos e políticos da época? Devido ao contexto histórico é 

difícil acreditarmos em algum tipo de boa intenção governamental para com os 

cidadãos, a não ser o de atender as aspirações da burguesia daquele período.  

 

O controle coercivo sobre os problemas sanitários como mecanismo de assegurar a 

defesa pelo Estado dos interesses gerais da nação, no Brasil, gerou o primeiro ato 

de participação popular na saúde: a reação à lei da vacina. Em 5 de novembro de 

1904 formou-se a “Liga Contra a Vacinação Obrigatória” com grande participação 

popular.  No dia 11 de novembro foi convocado um comício no Largo São Francisco 

(RJ), que foi cercado pela cavalaria, infantaria e forças policiais. A partir desse 

momento, até o dia 15, o governo perdeu totalmente o controle da situação. Foi 

decretado estado de sítio. Morreram 23 pessoas, a maioria operários, foram presas 

946 e dessas, 461 foram deportadas.  

 

Esse episódio não fez com que as ações sanitárias no Brasil estagnassem.  

Oswaldo Cruz com Carlos Chagas, Emílio Ribas, Saturnino de Brito, dentre outros, 

continuaram com as ações como, por exemplo, o saneamento do porto de Santos.  

 

Em 1923 as ações de saúde pública foram vinculadas ao Ministério da Justiça, 

reforma proposta por Carlos Chagas.  O Estado também era responsável pelo 

controle de endemias e epidemias, fiscalização de alimentos e o controle de portos e 

das fronteiras.  

 

O incentivo à industrialização enfraqueceu o modelo econômico agroexportador, 

levando ao aparecimento da assistência médica da Previdência Social, que aparece 
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também em 1923, quando foi aprovada a Lei Eloy Chaves. Foi nesse momento que 

surgiu a primeira Caixa de Aposentadorias e Pensões (CAP). Elas eram organizadas 

pelas empresas, por categoria, administradas e financiadas 1% pelos empresários e 

3% pelos trabalhadores (ALMEIDA, CHIORO E ZIONE61, 2001).  

 

O Decreto n° 4.682, de 24/01, (Brasil62, 2003) na verdade a conhecida Lei Elói 

Chaves (o autor do projeto respectivo), determinou a criação de uma Caixa de 

Aposentadoria e Pensões para os empregados de cada empresa ferroviária. Essa lei 

é considerada o ponto de partida, no Brasil, da Previdência Social propriamente dita. 

Precisamos ressaltar que, apesar da rápida ascensão das CAPs, a maioria absoluta 

da população era desamparada e excluída no que diz respeito ao acesso aos 

serviços de saúde. 

 

De acordo com Baptista63 (2005), os benefícios que os segurados recebiam eram: 

socorros médicos (para o trabalhador e toda família, inclusive amigados), 

medicamentos, aposentadorias e pensões para herdeiros. Em relação à saúde 

coletiva, o período é marcado pelo surgimento do “sanitarismo campanhista”. O 

sanitarismo se pautava por uma visão de combate às doenças de massa, com forte 

concentração de decisões e de estilo repressivo com “intervenção sobre os corpos 

individual e social”.  

 

Com o milagre econômico da era Vargas, a preocupação com o trabalhador tornou-

se cada vez maior. A mão-de-obra era responsável pelos lucros de todo complexo 

industrial. Do ponto de vista político, foi um período de crise, o qual levou o governo 

ao apoio às classes operárias. Nesse período de governo populista foi criado o 

Ministério do Trabalho. 

                                                 
61 ALMEIDA, Eurivaldo Sampaio de CHIORO, Arthur; ZIONI, Fabiola. Políticas públicas e organização 
do sistema único de saúde: Antecedentes, Reforma Sanitária e o SUS. In: WESTPHAL, Maria Faria; 
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62 BRASIL, 2003. Anuário Estatístico da Previdência Social,  Ministério da Previdência Social. 
http://www.mpas.gov.br/aeps2003/12_01_19.asp 
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Na parte organizacional, foram criados os Institutos de Aposentadoria de Pensões 

(IAPs), entidades que se constituíam por categorias profissionais. Nesse modelo 

havia uma grande dependência do governo federal. O próprio presidente da 

República indicava um presidente para cada IAP (Cunha e Cunha64, 1998). Uma das 

características principais desse período foi o a diminuição de despesas. O modelo 

acumulou reservas e isso fez com que a gestão dos IAPs fosse bastante atrativa. 

Assim o Estado estava com um instrumento de acumulo de capital nas mãos.  

 

De acordo com Roncalli65, 2003, um aspecto importante desse período é a mudança 

do modelo econômico, quando se alterou o foco da atuação da assistência. Com o 

declínio da cultura cafeeira e a mudança de um modelo agroexportador para um de 

característica industrial incipiente e tardio, a necessidade de saneamento dos 

espaços de circulação de mercadoria é deslocada para a manutenção do corpo do 

trabalhador.  

 

Quanto à saúde coletiva, o sanitarismo campanhista imperava e até 1945 foram 

criados vários órgãos específicos a lugares e epidemias. Em 1942 é criado então o 

SESP: Serviço Especial de Saúde Pública, com atuação voltada às áreas não 

cobertas pelos serviços tradicionais.  

 

Porém o sanitarismo campanhista não respondia mais às necessidades de uma 

economia industrializada que foi se desenvolvendo concomitantemente às 

mudanças da Previdência Social. Em 1960 foi aprovada a Lei Orgânica da 

Previdência Social para uniformização dos benefícios. Com o golpe militar de 1964, 

o papel do Estado de regulamentar o controle da previdência aumentou, enquanto o 
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trabalhador não foi mais aceito na participação (ALMEIDA, CHIORO E ZIONE66, 

2001). 

 

Criou-se um novo modelo previdenciário: INPS. O Instituto Nacional de Previdência 

Social (INPS) foi o resultado da fusão de vários IAPs. Como não há mais 

participação dos trabalhadores, o Estado passa a ser o grande gerenciador do 

sistema de seguridade social. O INPS privilegiava a compra de serviços de 

assistência, que era o modelo vigente: assistencialista e hospitalocêntrico.  

 

A política proposta pelo INPS incluiu novas categorias no sistema e a cada nova 

categoria aumentava mais a procura por serviços e os gastos do setor saúde. O 

Estado atendeu à demanda contratando serviços privados, formando então o 

“complexo médico empresarial”. Os serviços eram oferecidos apenas para aqueles 

que comprovavam o vínculo com o INPS (Baptista67, 2005). 

A partir de 1974, terminando o período do milagre econômico, que garantia base de 

apoio ao regime militar, iniciava-se, ainda de forma lenta, a abertura política social 

do governo. A partir desse ano também houve a separação da área do trabalho da 

área da previdência, com a criação do Ministério da Previdência e Assistência Social 

(ALMEIDA, CHIORO E ZIONE, idem).  

Nesse momento houve um primeiro passo de desburocratização e universalidade. 

Foi estendido o atendimento de urgência e emergência aos não previdenciários. A 

partir daquele momento, com a implantação do Plano de Pronta Ação (PPA), 

também foi criado o Fundo de Apoio e Desenvolvimento Social (FAS).  

 
Em 1975, com o II Plano Nacional de Desenvolvimento (PND) é instituída a 

separação das ações de saúde coletiva e as de atenção médica. As ações em 

saúde coletiva ficam sob a responsabilidade do Estado, já as de assistência ao setor 

privado, via Previdência Social. O plano institucionaliza o modelo médico 
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assistencial privatista, definindo competências para as instituições públicas e 

privadas (CUNHA E CUNHA68, 1998). 

 

O II PND e a abertura política significaram avanços para a saúde brasileira.  O 

primeiro, por se tratar de uma política que selava o compromisso de conjugação da 

política econômica e social. A segunda, por possibilitar a expansão e expressão 

gradativa dos movimentos sociais, até então sob forte repressão e sem espaço de 

vocalizações. Assim, esse contexto significou a possibilidade do fortalecimento do 

Movimento Sanitário, o qual teve como base fortes instituições acadêmicas 

legitimando respaldo teórico a esse movimento (BAPTISTA69, 2005). 

 

Nesse contexto, além do PPA e do FAS, foram criadas várias outras ações e órgãos 

que vislumbravam uma mudança nas políticas de saúde. Dentre eles: Conselho de 

Desenvolvimento Social, Sistema Nacional de Saúde, Programa de Interiorização 

das Ações de Saúde e Saneamento, Sistema Nacional da Previdência e Assistência 

Social e O Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (Inamps).  

 

A seguir, a figura 4 apresenta uma tabela expondo e correlacionando as ações em 

saúde no Brasil através das décadas, bem como seu contexto político. 
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Período 
(em anos) 

Marco legal e 
político Previdência Assistência à saúde Saúde coletiva 

1923-1930 
Nascimento da 

previdência social no 
Brasil. 

⋅ Nascimento da 
legislação 
trabalhista 

⋅ Lei Eloy 
Chaves (1923) 

 

CAPs 
Atribuição das CAPs 
através de serviços 

próprios. 

⋅ Sanitarismo 
Campanhista 
⋅ Dep. Nac. de 
Saúde Pública 
⋅ Reforma 
Carlos Chagas 

1930-1945 
Propostas de contenção 
de gastos e surgimento 
das ações centralizadas 

de saúde pública. 

⋅ Criação do 
Ministério do 
Trabalho 

⋅ C.L.T. 

IAPs 

Cortes nas despesas 
médicas, passando os 
serviços da saúde à 

categoria de concessão do 
sistema. 

⋅ Auge do 
sanitarismo 
campanhista 
⋅ Serviço 
Nacional de 
Febre Amarela 
⋅ Serviço de 
Malária do 
Nordeste 
⋅ SESP (1942) 

1945-1966 
Crise do regime de 

capitalização e 
nascimento do 

sanitarismo 
desenvolvimentista 

⋅ Constituição de 
1946 

⋅ LOPS (1960) 
⋅ Estatuto do 
Trabalhador 
Rural 

⋅ Golpe de 1964 
⋅ INPS 

⋅ Crescimento de 
gastos e 
esgotamento de 
reservas 

⋅ Incorporação da 
assistência 
sanitária à 
previdência 

⋅ Uniformização 
dos direitos dos 
segurados 

⋅ Crescimento dos serviços 
próprios da previdência 

⋅ Aumento de gastos com a 
assistência médica 

⋅ Convivência com os 
serviços privados em 
expansão no período 

⋅ Sanitarismo 
desenvolvimenti
sta 
⋅ Departamento 
Nacional de 
Endemias 
Rurais (DNERU-
1956). 

 

1966-1973 
Acirramento da crise e 

privatização da 
assistência médica  

⋅ AI-5 
⋅ Emenda 
constitucional 
nº. 1.  

⋅ Modernização 
Autoritária 

⋅ Ampliação de 
cobertura 
previdenciária 

⋅ Ampliação do 
complexo 
previdenciário 

⋅ Aumento dos gastos com 
saúde no âmbito da 
previdência 

⋅ Extensão de cobertura 
⋅ Modelo de compra de 

serviços 
⋅ Convênios com medicina 

de grupo 
⋅ Autarquização do MS. 

⋅ Dispersa em 
vários 
ministérios e em 
órgãos da 
administração 
direta e indireta 
 

Década de 80 
Eclosão da crise 

estrutural e consolidação 
das propostas 
reformadoras 

⋅ Redemocratiza
ção 

⋅ Nova república 
⋅ Constituição 
1988 

⋅ Lei Orgânica 
da Saúde 

⋅ Prev. saúde 
⋅ Conasp 
⋅ Seguridade social 

⋅ Crescimento da medicina 
supletiva 

⋅ Universalização 
⋅ AIS 
⋅ VIII CNS 
⋅ SUDS 
⋅ SUS 
 

⋅ Criação do 
SUS 
⋅ Formalização 
do conceito de 
saúde 

Figura 4 - Histórico da saúde no Brasil  
Fonte: Adaptação de Cunha e Cunha70 (1998). 
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O Inamps era o órgão coordenador de todas as ações de saúde no nível médico 

assistencial da previdência social. Ele mantivera a estratégia de compra de serviços 

do setor privado, na época se justificando pela viabilidade técnica. Esse modelo 

excludente provocou uma capitalização crescente do setor privado, porém gerando 

insatisfação e indicadores de saúde muito abaixo do aceitável (Roncalli71, 2003).   

 

A junção desses fatores somados aos novos atores provindos da abertura política foi 

gradativamente formando uma atmosfera propícia à formação de movimentos 

sociais que, com o apoio da intelectualidade, legitimaram o Movimento da Reforma 

Sanitária.  

 

De acordo com Almeida, Chioro E Zione72, 2001, foram vários os acontecimentos 

que nortearam o movimento da reforma sanitária. Dentre eles destacam-se: 

 

• O movimento dos trabalhadores da saúde, em especial as organizações 

sindicais dos médicos. 

• O Centro Brasileiro de Estudos da Saúde e a Associação Brasileira de Pós-

Graduação em saúde Coletiva, cujos debates, simpósios e publicações foram, 

progressivamente, sistematizando uma proposta alternativa ao modelo 

privatista. 

• O desempenho do movimento municipalista, representado por Encontros, 

Associações de Secretários Municipais de Saúde e Entidades Estaduais e 

Nacionais de Secretários que apresentaram experiências bem sucedidas de 

implantação de sistemas municipais de saúde como o de Campinas, Niterói, 

Londrina, etc. 

• Apoio de um número pequeno, porém relevante, de parlamentares 

comprometidos com a questão da saúde.  

                                                 
71 RONCALLI, A.G. O desenvolvimento das políticas públicas de saúde no Brasil e a construção do 
Sistema Único de Saúde. In: Antonio Carlos Pereira (Org.). Odontologia em Saúde Coletiva: 
planejando ações e promovendo saúde. Porto Alegre: ARTMED, 2003. Cap. 2. p. 28-49. ISBN: 
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ALMEIDA, Eurivaldo Sampaio. Gestão de serviços de saúde. São Paulo: EDUSP, 2001. 
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• Surgimento e fortalecimento do Movimento Popular de Saúde, fortemente 

influenciado pelas Comunidades Eclesiásticas de Bases da Igreja Católica e 

pela participação de militantes de esquerda das grandes cidades. 

• As mudanças do sistema político, de caráter democratizante, como o fim do 

bipartidarismo, o ressurgimento de debates políticos e de propostas 

partidárias. 

• A divulgação dos resultados da reforma sanitária realizada em outros países 

como Itália e Canadá. 

 

O movimento da reforma sanitária foi contra hegemônico, porém esteve apoiado por 

vários braços da sociedade que iam além de trabalhadores de saúde. A comunidade 

intelectual e científica, engajada nos problemas que estavam eclodindo, conseguiu 

apoio de outras classes, já pelo simples fato de a saúde brasileira estar falida do 

ponto de vista da resolubilidade. Além disso, internacionalmente, as ações da 

Organização Mundial de Saúde (OMS) estavam ancorando as discussões das 

organizações engajadas no movimento. A conferência de Alma-Ata, por exemplo, foi 

um eixo que orientou muitas das perspectivas que as políticas do SUS viriam a ter.  

 

O movimento sanitário brasileiro teve seu auge na VIII Conferência Nacional de 

Saúde, em 1986. A VIII CNS, segundo Medeiros73, 2006, foi um marco para todos do 

setor da saúde. As grandes discussões giraram em torno da construção de um 

sistema democrático, cujo princípio fosse a universalização. Na época havia uma 

dicotomia, pois dois ministérios eram responsáveis por ações em saúde: o próprio 

Ministério da Saúde e o Ministério da Previdência Social. O Ministério da Previdência 

Social, através do Inamps, estabeleceu um contexto centralizador que era apoiado 

pelo complexo médico hospitalar. A descentralização, que era uma das principais 

diretrizes de um novo modelo, foi repudiada por vários segmentos. Ninguém queria 

dividir o poder, só as responsabilidades.  

 

Toda a discussão da VIII CNS, com seus mais de cinco mil participantes, criou a 

base para a reestruturação do sistema de saúde brasileira a ser defendida na 

Assembléia Nacional Constituinte que se instalaria no ano seguinte. O relatório da 
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VIII Conferência destaca o conceito ampliado de saúde, a qual é colocada como 

direito de todos e dever do estado (Roncalli74, 2003). 

 

Baptista75, 2005, apresenta as considerações do relatório final da VIII CNS, que 

destacamos:  

 

• Saúde como direito - em seu sentido mais abrangente. 

• Direito à saúde significando a garantia, pelo Estado, de condições dignas de 

vida, acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.  

 

Almeida, Chioro e Zioni76 (2001), relatam que o resultado da VIII CNS teve três 

aspectos relevantes: o conceito abrangente da saúde, sendo a saúde direito de 

cidadania; o dever do estado e a instalação do Sistema Único de Saúde (SUS). 

  

As propostas da VIII CNS não foram concretizadas de imediato. Após a conferência, 

durante o processo de elaboração da Constituição, foi implementada outra iniciativa 

de descentralização e reformulação do sistema, o SUDS (Sistema Unificado e 

Descentralizado de Saúde). O SUDS propunha a transferência dos serviços do 

Inamps para a esfera estadual e municipal e se apresentava como estratégia e 

ponte para construção do SUS.  

 

Nesse contexto, a reforma sanitária brasileira, bem como o Movimento da Reforma 

Sanitária, é legitimada no plano jurídico institucional quando finalmente o SUS é 

aprovado. A criação do SUS resulta basicamente de dois fatores fundamentais e 

                                                 
74 RONCALLI, A.G. O desenvolvimento das políticas públicas de saúde no Brasil e a construção do 
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interligados: a crise do sistema de saúde e o processo de lutas do Movimento da 

Reforma Sanitária (SILVA e LIMA77, 2005).  

 

Diante dessas considerações históricas que apresentamos, podemos observar que o 

SUS não apresenta a filosofia política que o caracteriza por uma questão estética, e 

sim pela necessidade que o país apresentava de mudança de paradigmas. É claro 

que isso não ocorreu de imediato e muitas reflexões sobre essa mudança têm sido 

feitas a partir do momento em que as dificuldades de implantação de um novo 

sistema começaram a aparecer.  

 

Em contrapartida, é preciso lembrar de que os militantes por um novo sistema de 

saúde, assim como em qualquer outra ação, enfrentaram problemas. Porém esses 

problemas não foram compartilhados em todo o território nacional ou fez parte da 

intelectualidade da maioria dos servidores da área da saúde. Isso poderia ser uma 

das explicações para a dificuldade de implantação do SUS, bem como da aceitação 

de sua base filosófica.  

 

Em muitos lugares do Brasil a crise do INPS e logo depois a implantação do Inamps 

não teve repercussão alguma para servidores ou usuários. Não obstante a isso, foi a 

legitimação do SUS. Essa situação se agrava no momento em que parece não haver 

interesses governamentais de esclarecer aos cidadãos, ou até mesmo aos 

servidores, de onde veio o SUS, como ele se forma e de que maneira ele pode dar 

certo. Estes atores do SUS, formadores do sistema, não se dão conta do quanto 

antiéticos podem estar sendo, pelo simples fato de ignorar as atuais políticas de 

saúde? 
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CAPÍTULO IV – RESULTADOS E ANÁLISE DE DADOS 

 

 

Conforme a metodologia proposta, além dos artigos da constituição e da legislação 

do SUS, o restante do material foi selecionado de acordo com as indicações de 

alguns pesquisadores consultados que são especialistas na temática. Alguns destes 

textos são artigos, livros ou documentos desses pesquisadores identificados 

inicialmente. Os pesquisadores foram escolhidos de acordo com sua área de estudo, 

ou seja, aqueles que, dentro de suas produções acadêmicas, tivessem inserido o 

tema de nossa pesquisa. Isso foi feito de duas maneiras. Em discussão com os 

professores de nosso programa de mestrado, quando foram citados alguns nomes. 

E, além disso, na consulta da plataforma lattes / CNPq, que foi amplamente 

verificada para que se confirmassem os nomes dos pesquisadores ligados a essa 

temática e citados como membros dos grupos de pesquisa cadastrados na 

plataforma lattes. Os nomes a seguir foram os selecionados por nós e suas 

qualificações e referenciais acadêmicos fazem parte das circunstâncias de 

enunciação da análise realizada. 

 

O pesquisador Volnei Garrafa foi um dos primeiros a ser selecionado. Ele possui 

graduação em Odontologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 

Sul (1968) e doutorado em Ciências pela Universidade Estadual Paulista Júlio de 

Mesquita Filho (1974), é presidente da Sociedade Brasileira de Bioética, faz parte do 

quadro de professores de várias universidades brasileiras, onde tem discutido os 

temas: bioética, ética, odontologia e autonomia. Hoje sua pesquisa também é 

voltada para a biotecnologia, porém sua produção em saúde pública discutindo a 

ética é ampla. Internacionalmente, escreveu cinco livros em parceria com Giovanni 

Berlinguer, que é também um pesquisador da área da ética e bioética. 

 

Giovani Berlinguer é italiano, nasceu na província de Sassari, em 1924. Está entre 

os mais respeitados sanitaristas e bioeticistas do mundo. Foi selecionado neste 

estudo por ser referência da área, sendo ele citado por todos os outros 

pesquisadores. Atualmente é Presidente de Honra do Comitê Nacional Italiano de 

Bioética e membro atuante titular do Comitê Internacional de Bioética da UNESCO 
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(Organização das Nações Unidas para a Educação, a Cultura e a Ciência).Tem uma 

vasta produção científica e sua obra tem uma forte causa social e política, visto sua 

filiação no partido comunista italiano desde 1944. Possui uma ligação com o Brasil e 

sua última visita ao país foi na qualidade de convidado especial do Presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva para sua posse, representando a Central Geral Italiana de 

Trabalhadores (CGIL) à qual está ligado há mais de meio século. 

 

A professora Marta Verdi colaborou sugerindo trabalhos de colegas pesquisadores. 

Essa pesquisadora fez Licenciatura em Enfermagem pela Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul (1984), especialização em Metodologia do Ensino Superior pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1985), especialização em Saúde 

Pública pelo Centro Universitário São Camilo - Campus Pompéia (1988), Mestrado 

em Assistência de Enfermagem pela Universidade Federal de Santa Catarina (1993) 

e doutorado em Enfermagem pela Universidade Federal de Santa Catarina (2002). 

Atualmente é Professora Adjunta da Universidade Federal de Santa Catarina. Tem 

experiência na área de Saúde Coletiva. Atua principalmente nos seguintes temas: 

Políticas de Saúde e Urbanização, Haussmannização, Cidades Saudáveis, 

Promoção da Saúde, Higienismo e Eqüidade em saúde. 

 

Essa pesquisadora nos indicou um importante estudioso do assunto, o professor 

Paulo Antônio de Carvalho Fortes. Ele possui, conforme explicitado no Lattes, 

graduação em Medicina pela Universidade de São Paulo (1974), mestrado em 

Medicina (Pediatria) pela Universidade de São Paulo (1986), especialização em 

Droit de la Santé pela Universidade de Bordeaux I, França, doutorado em Saúde 

Pública pela Universidade de São Paulo (1994) e livre docência em Saúde Pública 

pela Universidade de São Paulo. Atualmente é Professor Associado da Universidade 

de São Paulo, membro dos conselhos editoriais da Revista da Associação Médica 

Brasileira, Revista Brasileira de Bioética e O Mundo da Saúde. Tem experiência na 

área de Saúde Coletiva, com ênfase em Saúde Pública e em Bioética, atuando 

principalmente nos seguintes temas: bioética, ética institucional, ética, saúde pública 

e humanização. 

 

Outras bibliografias selecionadas são da pesquisadora Elma Lourdes Campos 

Pavone Zoboli, que já escreveu em parceria com o pesquisador supra citado e 



 

 

54 

 

trabalha amplamente com a temática escolhida do estudo. Ela possui graduação em 

Enfermagem pela Universidade Federal de São Paulo (1981), especialização em 

Enfermagem do Trabalho pela Universidade Federal de São Paulo (1982), 

especialização em Administração em Serviços de Saúde pela Universidade de São 

Paulo (1988), especialização em Estatísticas de Saúde pela Universidade de São 

Paulo (1991), mestrado em Saúde Pública pela Universidade de São Paulo (2000), 

mestrado em Bioética pela Universidade do Chile (1998), doutorado em Saúde 

Pública pela Universidade de São Paulo (2003). Atualmente é Docente da 

Universidade de São Paulo, Revisor de periódico da RBB. Revista Brasileira de 

Bioética, Revisor do periódico Cadernos de Saúde Pública (FIOCRUZ), Revisor de 

periódico da Revista da Escola de Enfermagem da USP, Membro de corpo editorial 

da Revista de Direito Sanitário, Membro de corpo editorial do O Mundo da Saúde, 

Membro de corpo editorial da Estima (São Paulo), Membro de corpo editorial da 

Revista Latino americana de Bioética e Revisor de periódico da Developing World 

Bioethics. Tem experiência na área de Enfermagem, com ênfase em Enfermagem 

de Saúde Pública. Atua principalmente nos seguintes temas: saúde coletiva, ética, 

Bioética.  

 

Outros autores irão aparecer nesta análise, considerando-se a produção dos 

mesmos e como eles estão inseridos no trabalho dos autores que já citamos. Junto 

a este referencial, de acordo com os nossos objetivos, acrescentamos artigos da 

constituição e a Lei 8.080, capítulo II, dos princípios e diretrizes. Julgamos serem 

estes os documentos do SUS que mais atendem aos propósitos do estudo. Essa lei 

descreve os princípios e diretrizes do SUS, os quais perpassam pela ética do 

cotidiano.  São os respaldos legais das diretrizes que deveriam ser conhecidos e 

aplicados por todos que participam da construção do SUS.  

 

4.1 Manifestação linear e circunstâncias de enunciação dos textos 
 

No tópico anterior apresentamos os autores dos textos e a seguir descreveremos as 

obras dos mesmos, já de acordo com o modelo de cooperação textual de Eco 

(1976), situamos em síntese o que cada texto representa e por que o escolhemos 

para análise.  
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Saúde Pública, Bioética e Eqüidade. 

 

GARRAFA, Volnei; OSELKA, Gabriel; DINIZ, Débora.  

 

Artigo da Revista Bioética, Brasília. vol. 5, nº 1,p 59- 67, 1997. 

 

RESUMO: Este artigo comenta a ética inserida no debate das distribuições de 

recursos destinados à saúde. Apresenta a saúde como direito social e se 

estende como direito humano. Por meio de uma análise da ética da 

responsabilidade individual e pública, apresentando um debate acerca da 

alocação de recursos em países industrializados tais como Alemanha, França, 

Espanha e Estados Unidos. Esse artigo sugere que bioeticistas reavaliem o 

conceito de eqüidade dentro das realidades da saúde pública.  

UNITERMOS: saúde pública, políticas, eqüidade. 

 

Quadro 1 - Saúde Pública, Bioética e Eqüidade 

Fonte: Garrafa, Oselka e Diniz (1997) 
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Direito à saúde: um convite à reflexão. 

 

NOGUEIRA, Vera Maria; PIRES, Denise Elvira de Pires. 

 

Artigo, Caderno de Saúde Pública, Rio de Janeiro, vol. 20, n 3, pp 181 – 198, 2004. 

 

 

Resumo: Este estudo apresenta alterações e rupturas com relação ao direito à 

saúde como valor universal, que vem ocorrendo ao longo dos anos 90. O 

artigo apresenta os dois paradigmas que dividem o pensamento 

contemporâneo em relação à saúde. O primeiro, vendo a saúde como valor 

universal, de cidadania e direito. O outro, alinhando-se ao paradigma 

neoliberal que defende a focalização dos recursos para atenuar as condições 

de miserabilidade, reduzindo o papel do Estado, deixando o mercado 

regulador privilegiado das ações de saúde. 

 

Unitermos: direito na saúde; políticas públicas; ética. 

 

Quadro 2 - Direito à saúde: um convite à reflexão 

Fonte: Nogueira e Pires (2004) 
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A Ética do Desenvolvimento e a Proteção às Condições de Saúde. 

 

 

SABROSA, Paulo C.; LEAL, Maria do Carmo; BUSS, Paulo M. 

 

 

Artigo, Caderno de Saúde Pública, Rio de Janeiro, vol. 8, n 1, pp 88 - 95,1992. 

 

 
Resumo: Neste artigo discute-se a influência do modelo de desenvolvimento 

brasileiro sobre o meio ambiente e a saúde da população, apontando suas 

características centrais e suas conseqüências, as denominadas eco-

desigualdades. Relacionam-se dados que procuram ilustrar as relações entre 

desenvolvimento, meio ambiente e saúde. Considera-se que a crise econômica 

da última década, bem como a aproximação do Estado brasileiro ao modelo 

neo-liberal, dificultam acentuadamente os investimentos nos setores sociais e 

públicos, antevendo-se enormes prejuízos para a população, com a 

acentuação das desigualdades sociais no  país. Enfatiza-se, por fim, a 

necessidade de uma nova ética nas relações entre os indivíduos, indivíduos e 

Estado e entre Nações. 

 

Unitermos: saúde pública; modelo de desenvolvimento; ética; condições de 

saúde. 

 

Quadro 3 - A Ética do Desenvolvimento e a Proteção às Condições de Saúde 

Fonte: Sabrosa e Leal (1992) 
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Os Princípios do Sistema Único de Saúde - SUS potencializando a inclusão social na 

atenção saúde.  

 

FORTES, Paulo Antonio de Carvalho; ZOBOLI, Elma L. C. Pavone. 

 

Artigo 

O Mundo da Saúde, São Paulo,  vol. 29, n. 1, pp 20 -25,2005. 

 

 

Resumo: Neste estudo relata-se que a partir da constituição de 1988 o Brasil 

compreende a saúde como direito social, adotando a partir daí um sistema público 

de saúde com caráter universalista que se resume pelo SUS. O SUS é o sistema 

público de maior abrangência do mundo, tem aproximadamente 160 milhões de 

usuários em potencial. Isso produziu uma inclusão social significativa, já que apenas 

25% da população brasileira tinham cobertura de assistência, ou seja, aqueles que 

eram empregados formais. Esse novo modelo propõe não só assistência, mas um 

novo paradigma que inclui opções saudáveis de vida e participação da comunidade.  

 

Unitermos: SUS; sistemas de saúde; inclusão social, bioética. 

 

Quadro 4: Os Princípios do Sistema Único de Saúde - SUS potencializando a 

inclusão social na atenção saúde 

Fonte: Fortes e Zoboli (2005 
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Quadro 5 - Ética e Subjetividade no Trabalho em Saúde 

Fonte: Schraiber (1996) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ética e Subjetividade no Trabalho em Saúde. 

 

 

SCHRAIBER, Lilia Blima.  

 

 

Revista eletrônica 

www.redeunida.org.br/producao/artigo02.asp/1996 

 

 

Resumo: O texto referido busca sintetizar reflexões acerca da dimensão 

subjetiva presente no ato técnico e pertencente à especificidade do trabalho 

em saúde com reflexões acerca da dupla natureza desse trabalho, as esferas 

técnicas e as esferas éticas.  O estudo objetivou discutir espaços e limites do 

trabalhador como sujeito no trabalho, além da especificidade técnica inerente.  

A ética e a subjetividade foram relacionadas com o exercício da técnica, ou 

seja, como parte da ação em saúde, como se pudesse haver alguma dicotomia 

dentro de cada situação no trabalho em saúde.  

 

Unitermos: ética, trabalho em saúde, cotidiano. 
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Bioética e Saúde Pública. 

 

 

GARRAFA, Volnei. 

 

 

Capítulo do livro: GARRAFA, Volnei. A dimensão de ética em saúde pública, Série 

Temática, pp.  25 – 40.  São Paulo: Ed. USP. 1995. 

 

 

Resumo: Neste estudo o autor amplia a ética biotecnológica onde se 

aproveitaria o amplo conceito da bioética para o campo da saúde pública. 

Dentro da saúde pública a bioética deve partir de princípios como a justiça, a 

igualdade, a cidadania, indo além da bioética tradicional que se concentra em 

normas e não naquilo que é vital: o homem e o meio em que ele vive.  O SUS 

está assentado em diretrizes as quais possuem valores éticos vitais e que 

podem servir de apoio para que o sistema se torne legítimo. Os problemas e 

recursos do que é público, no caso a saúde, que é de relevância ética 

significativa e precisa considerar tanto o individual quanto o coletivo.  

 

Unitermos: saúde pública; bioética; trabalho em saúde. 

 

Quadro 6 - Bioética e Saúde Pública 

Fonte: Garrafa (1995) 
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Prática Profissional e Ética no Contexto das Políticas de Saúde. 

 

 

MENDES, Heloisa Wey Berti; CALDAS Jr., Antonio Luiz. 

 

 

Revista Latino-Americana de Enfermagem, Ribeirão Preto, vol. 9, n3, pp. 20-26. 

2001. 

 

Resumo: Foram estudadas práticas profissionais em saúde, no contexto das 

políticas sociais em um município paulista. Objetivou-se conhecer as 

influências dessas políticas nas práticas profissionais e na observância de 

princípios éticos e de preceitos legais do Sistema Único de Saúde. Foram 

entrevistados profissionais de saúde, responsáveis pela gestão do sistema de 

saúde do município, coordenação de instituições de saúde e chefias de 

unidades. Os entrevistados fizeram referências à gravidade da situação atual 

do sistema de saúde, manifestando percepção fatalista e visão mecanicista 

dos fatos, influenciada pela concepção liberal. Também foram relatados os 

problemas de relacionamento entre profissionais. Como conseqüência, 

buscam-se soluções alternativas individuais, nem sempre lícitas ou éticas.  

Unitermos: ética; política de saúde; prática profissional. 

 

Quadro 7 - Prática Profissional e Ética no Contexto das Políticas de Saúde 

Fonte: Mendes e Caldas (2001) 
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Ética, direitos dos usuários e políticas de humanização da atenção à saúde.  

 

 

FORTES, Paulo Antonio de Carvalho.  

 

 

Revista Saúde e Sociedade, São Paulo, vol.13, n. 3, pp 30-35, 2004.  

 

 

Resumo: O artigo trata da evolução das políticas públicas de humanização dos 

serviços de saúde no Brasil. No campo da atenção em saúde, o termo 

humanização tem sido utilizado com diferentes significados e entendimentos, 

relacionando-o com os direitos dos pacientes e a ética voltada ao respeito ao 

outro. A partir dos anos 90, a humanização da atenção à saúde vem sendo 

tratada como política pública, iniciando-se no ambiente hospitalar, e, 

atualmente, sendo dirigida para todos os níveis de atenção de saúde. 

 

Unitermos: ética; direito dos usuários; humanização em saúde. 

 

Quadro 8 - Ética, direitos dos usuários e políticas de humanização da atenção à 

saúde  

Fonte: Fortes (2004) 
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Novos Paradigmas para a Saúde - A Ética da Responsabilidade: Individual e 

Pública. 

 

 

GARRAFA, Volnei. 

 

 

Relato do Primeiro simpósio Internacional sobre Políticas de Saúde inserido na 

Revista Saúde em Debate, São Paulo, n. 48, pp 47-50, 1995. 

 

 

Resumo: Contemporaneamente o uso de valores universais para o 

estabelecimento de políticas públicas faz parte da ética da responsabilidade – 

individual e pública. Isso se torna fundamental quando se trata da 

concretização da reforma sanitária e conseqüentemente do SUS. O homem tem 

esquecido o objeto principal de todas as ações políticas e tecnológicas.  

Esquece que é o homem o foco das ações. A ética e a responsabilidade 

pública de maneira conjunta podem fazer valer a legislação em saúde no 

Brasil. Se for preciso, que aspectos da democracia radical sejam 

implementados.  

 

Unitermos: ética; políticas de saúde; responsabilidade pública. 

 

Quadro 9 - Novos Paradigmas para a Saúde - A Ética da Responsabilidade: 

Individual e Pública 

Fonte: Garrafa (1995) 
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A redescoberta da ética do cuidado: o foco e a ênfase nas relações. 

 

 

ZOBOLI, Elma Lourdes Campos Pavoni 

 

 

Artigo, Revista da 

Escola de Enfermagem da USP, São Paulo, vol. 38, n 1, pp 21-27, São Paulo, 2004. 

 

 

Resumo: Este artigo tem por objetivo resgatar os sentidos, os aspectos 

históricos e as distintas estruturas explicativas da ética do cuidado, a fim de 

contribuir para o debate acerca do cuidar como bem interno e razão de ser da 

enfermagem. Também introduz o contraponto da ética de cunho feminino e da 

abordagem feminista da ética, explorando as possíveis motivações para o 

lugar periférico que tem cabido à ética do cuidado. 

 

Unitermos: bioética; ética; ética da enfermagem; história. 

 

Quadro 10 - A redescoberta da ética do cuidado: o foco e a ênfase nas relações 

Fonte: Zoboli (2004) 
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O Brasil e a garantia do direito humano à saúde. 

 

BOTH, Valdevir; KUJAWA, Henrique A. 

 

 

Capítulo do livro: MOSER, C; RECH, D. (org) Direitos humanos no Brasil: 

diagnósticos e perspectivas. pp. 181-198. 2ª ed. Rio de Janeiro: CERIS/MAUAD, 

2003.  

 

 

Resumo: O Sistema Único de Saúde (SUS), aprovado pela constituição de 

1998, surgiu de uma ideologia que ia de encontro a um modelo de saúde que 

estava considerado falido. O Movimento da Reforma Sanitária em conjunto 

com organizações da sociedade civil fizeram as bases da construção da 

proposta do SUS. Esta nova proposta surgiu com o grande diferencial: a 

universalização do direito à saúde. Além disso, diretrizes como a 

descentralização, integralidade e participação da comunidade também 

estavam inseridas nessa proposta. O desenvolvimento do SUS atualmente está 

situado dentro do contexto sócio-econômico brasileiro, o que faz com que o 

sistema esbarre nos problemas de recursos financeiros que implicam a 

gratuidade do modelo; a eqüidade e o controle social. Este último está 

interligado com a educação popular, que é fundamental para a manifestação 

da cidadania e para a construção do direito á saúde. 

Unitermos: SUS, direitos humanos, legislação. 

 

Quadro 11 - O Brasil e a garantia do direito humano à saúde 

Fonte: Both e Kujawa (2003) 
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Os fundamentos filosóficos do cuidar. 

 

 

WALDOW, Vera Regina. 

 

 

Capítulo do livro: WALDOW, Vera Regina. O cuidado na Saúde, pp 19-39. Rio de 

Janeiro: Vozes, 2004. 

 

 

Resumo: Este texto discute a origem do cuidar, sua interpretação filosófica, os 

valores que o acompanham e o quanto a ética está ligada ao ato de cuidar. O 

cuidado é visto, neste estudo, não como ato isolado, mas como um processo 

envolvendo crescimento do ser cuidado e do cuidador.  A interpretação do 

cuidado na enfermagem também é revista, pois observa não só a parte técnica, 

mas aquela moral que faz parte do processo.  Assim o estudo discute a 

mudança de paradigmas que a enfermagem vem sofrendo e o quanto isso 

pode mudar as relações de trabalho e humanizar a assistência.  

 

Unitermos: cuidado, hábitos culturais, ética do cuidar. 

 

Quadro 12 - Os fundamentos filosóficos do cuidar 
Fonte: Waldow (2004) 
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Bioética e atenção básica: um perfil dos problemas éticos vividos por 
enfermeiros e médicos do Programa da Saúde da Família, São Paulo, Brasil.  

 
 
 

ZOBOLI, Elma Loudes Campos Pavone; FORTES, Paulo Antônio de Carvalho  

 

 

Artigo 

Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 20 n. 6, pp. 1690-1699, 2004. 

 

 

Resumo: Estudo empírico, qualitativo, de ética descritiva, com enfermeiros e 

médicos do Programa Saúde da Família (PSF), no Município de São Paulo, 

Brasil, com o objetivo de identificar os problemas éticos vivenciados por esses 

profissionais. Tendo sido solicitado aos profissionais que listassem problemas 

éticos a partir da narrativa de um caso vivido, os resultados apontam para 

problemas éticos na relação com o usuário e a família, na relação da equipe de 

saúde e nas relações com a organização e o sistema de saúde. Isto é, aspectos 

éticos que permeiam circunstâncias comuns da prática diária da atenção à 

saúde e não situações extremas, que requerem soluções imediatas, 

usualmente mais exploradas na literatura bioética. Essa peculiaridade dos 

problemas éticos vividos na atenção básica pode levar à dificuldade em 

identificá-los como tal, pondo em risco a relação vincular que está no cerne do 

PSF. 

 

Unitermos: ética, cuidados primários à saúde, PSF. 

 

Quadro 13 - Bioética e atenção básica: um perfil dos problemas éticos vividos por 

enfermeiros e médicos do Programa da Saúde da Família, São Paulo, Brasil 

Fonte: Zoboli e Fortes (2004) 
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Bioética cotidiana e bioética de situações limites. 

 

 

BERLINGUER, Giovanni. 

 

 

Capítulo do Livro: BERLINGUER, Giovanni. Questões de Vida, pp 19-37.São Paulo:  

Hucitec, 1993.  

 

 

Resumo: O capítulo deste livro demonstra várias faces da bioética. Relata não 

só as questões de biotecnologia, mas aborda a temática de uma maneira mais 

ampla, na qual o homem e sua vida é o foco principal. As fronteiras da 

tecnologia da saúde mostram o impasse do limite desta tecnologia e de como 

a ética permeia essa discussão. Além das questões biotecnológicas, o estudo 

também aborda a questão do meio levantando a ética ambiental. Nesse ínterim 

alerta para o fato de a humanidade estar distorcida em seu aspecto moral e 

organizacional.  

 

Unitermos: bioética, igualdade.   

 

Quadro 14 - Bioética cotidiana e bioética de situações limites 
Fonte: Berlinger (1993) 
 
 
4.2 Dicionário de base e hipercodificações ideológicas 

 

A partir do dicionário de base e das hipercodificações ideológicas, analisamos as 

recorrências e as formas de abordagem dos temas considerando como temáticas 

básicas: 

 

• Ética 

• Políticas de saúde 
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• SUS 

 

TÍTULO DICIONÁRIO DE 
BASE 

HIPERCODIFICAÇÃO 
IDELOLÓGICA EIXO TEMÁTICO 

1. Os princípios do 
Sistema Único de Saúde 
– SUS potencializando a 
inclusão social na 
atenção saúde 

SUS 

2. Prática profissional e 
ética no contexto das 
políticas de saúde 

SUS 

3. O Brasil e a garantia 
do direito humano à 
saúde. 

Equidade; 
integralidade, acesso 

ao serviço, direito; 
universalização; 
financiamento do 

sistema.  

O SUS é uma política bastante 
abrangente; é necessário um 
aumento de recursos destinados ao 
SUS; é preciso uma mudança de 
paradigmas para que o SUS se 
legitime.  

SUS 

4. Direito à saúde: um 
convite à reflexão. 

POLÍTICAS DE 
SAÚDE 

5. Saúde Pública, 
bioética e equidade. 

POLÍTICAS DE 
SAÚDE 

6. A ética do 
desenvolvimento e a 
proteção às condições de 
saúde 

POLÍTICAS DE 
SAÚDE 

7. Ética, direitos dos 
usuários e políticas de 
humanização da atenção 
à saúde. 

Políticas públicas; 
modelo, gestão; 

esfera pública; ética.  

A alocação de recursos é parte 
importante de uma política pública, o 
paradigma neo liberal vai de 
encontro `às políticas de proteção 
social como a da saúde; a 
desigualdade é ponto chave para o 
desenvolvimento de políticas 
públicas.  POLÍTICAS DE 

SAÚDE 

8. Bioética e atenção 
básica: um perfil dos 
problemas éticos vividos 
por enfermeiros e 
médicos do Programa da 
Saúde da Família, São 
Paulo, Brasil. 

ÉTICA 

9. Bioética cotidiana e 
bioética de situações 
limite. 

ÉTICA 

10. A redescoberta da 
ética do cuidado. ÉTICA 

11. Novos paradigmas 
para a saúde – A ética da 
responsabilidade: 
individual e pública 

ÉTICA 

12. Bioética e saúde 
pública ÉTICA 

13. Ética e subjetividade 
no trabalho em saúde ÉTICA 

14. Fundamentos 
filosóficos do cuidar. 

Ética; bioética; 
cuidado; 
responsabilidade; 
diferenças; cotidiano; 
vida; cidadania.  

Todo trabalho na sociedade tem 
dimensão ética; o progresso moral 
não avançou proporcionalmente ao 
progresso intelectual; o sentimento 
humano se faz necessário junto à 
capacidade profissional; as reflexões 
bioéticas devem ir além das 
questões de biotecnologia.  

ÉTICA 

Quadro 15: Bibliografia analisada e seus eixos temáticos 
Fonte: A autora  
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Os textos foram classificados por temática (quadro 15), para melhor visualização. 

Assim vamos nos ater também a cada eixo temático particularmente, respaldando-

nos para discussão, se preciso, em outras bibliografias.   

 

4.3 Estruturas dominantes 

 

As estruturas dominantes nos textos analisados [discursivas, narrativas, ideológicas 

e actanciais] foram sintetizadas neste tópico, que simboliza as ‘intenções’ de quem 

faz qualquer texto. Na prática isso significa preparar algo direcionado ao que Eco 

(1976) denomina de leitor modelo ou leitor esperado. Para Maingueneau (1998) 78, é 

o campo discursivo do autor ou autores, em que há uma reunião de discursos que, 

ao interagir entre si, repassam mensagens direcionadas a certas conjunturas de 

interesse político, ideológico, midiático, etc., com posicionamentos centrais e 

periféricos. 

 

Nesse sentido, é importante explicar que os eixos temáticos categorizados por nós 

mostram os posicionamentos centrais dos textos analisados; entretanto, nesse 

universo existem vários eixos periféricos que se entrelaçam como subcampos, que 

neste momento não serão alvo de nossa discussão. 

 

4.3.1 SUS 

 

 O SUS, sistema de saúde brasileiro vigente, vem sofrendo transformações e 

adaptações e muitas discussões à sua volta questionam sua verdadeira 

aplicabilidade.  

 

Nessa perspectiva, e considerando a LEI 8.080•••• e o texto de GARRAFA, reforçam a 

idéia de que o processo social no SUS perpassa pela participação social, pela 

implantação de distritos sanitários decorrentes da descentralização. Os direitos e 

deveres dos cidadãos, usuários do SUS, relacionam-se com a moral e a ética, para 

                                                 
78 MAINGUENEAU, D. Termos chaves da análise de discurso. Belo Horizonte: UFMG, 1998. 
 
• Neste capítulo, usamos caixa alta e negrito para autores e textos que foram analisados.  
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que a participação seja legítima e consciente, ainda que seus autores não tenham 

diretamente pensado ou citado a ‘ética do cotidiano’ de Heller, por exemplo. 

 

O SUS, no olhar de FORTES, está baseado na universalidade do acesso aos 

serviços, na igualdade do atendimento e na eqüidade da distribuição de recursos. 

Os estudos demonstram o quanto a legislação do SUS (e a ética defendida no 

documento) está distante do que acontece na prática cotidiana. O cidadão com 

direito à saúde, segundo a constituição, fica exposto a um direito à assistência que é 

muitas vezes tardio, com pouca tolerância a sua pessoa, isso quando consegue 

alguma assistência. Nesse sentido, a ética tanto do atendente de enfermagem, 

quanto do ministro da saúde são semelhantes, porque desaparecem nos problemas 

práticos ou monetários. A crise de saúde (BERLINGUER79, 1996) não tem levado 

em conta a substância humana do problema, muito ao contrário, tem discutido só o 

problema financeiro. E a escassez de recursos parece, de acordo com GARRAFA, 

OSELKA E DINIZ, estar cada vez mais contra qualquer tentativa de políticas de 

saúde éticas e equânimes. 

 

Os servidores que atuam no SUS se mostraram conhecedores dos ideais filosóficos 

e políticos do SUS, porém se sentem sem participação suficiente para poderem 

mudar as realidades (MENDES e CALDAS Jr.). Há uma forte influência da ideologia 

liberal sobre esses servidores que não conseguem se sentir como sujeitos de um 

processo de mudanças, respeito e tolerância àqueles que os procuram. 

 

Para que essas dificuldades comecem a ser ultrapassadas, o Ministério da Saúde 

vem lançando mão de políticas de apoio à gestão. O Multiplica SUS, Humaniza 

SUS, Planeja SUS são tentativas do Ministério de facilitar e reorganizar os serviços 

de saúde, com discussões e mudanças comportamentais tanto de servidores como 

de usuários. De acordo com FORTES, instrumentos de humanização podem auxiliar 

na melhoria da qualidade do serviço prestado e garantir os direitos dos atores 

envolvidos, se nessas propostas de apoio à gestão, existir uma preocupação real 

com a valorização das pessoas que buscam o SUS. A figura 5 mostra o resumo das 

                                                 
79 BERLINGUER, Giovanni. Ética da Saúde. Trad. Shirley Morales Gonçalves. São Paulo: Hucitec, 
1996. 
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idéias contidas nos textos referentes ao eixo temático SUS, a seta indica o que os 

textos tem como pressupostos e vai em direção as idéias que surgem com o 

desenvolver do texto. 

 

 

Figura 5 - Estruturas Actanciais – SUS 

Fonte: A autora 

 

4.3.2 Políticas públicas e / ou de saúde 

 

 Os autores analisados questionaram a aplicabilidade e seus percalços das 

Políticas Públicas e / ou de Saúde, que foram relacionadas com o direito, cidadania 

e justiça (FORTES e ZOLBOLI; GARRAFA; GARRAFA, OSELKA e DINIZ; 

SABROSA, LEAL e BUSS; MENDES e CALDAS Jr; NOGUEIRA e PIRES). Na 

Sujeito 
Autores 

Objetivo 

Opositor 
*Assistencialismo 
*Escassez de 
recursos 
* Amplitude do texto 
da lei 
 

Adjuvante 
* Reforma 
Sanitária 
* A necessidade 
brasileira de uma 
política abrangente 
* Historicidade 

 
Faz-se urgentemente necessária 
a revisão dos paradigmas para 
uma melhor distribuição de 
recursos para a saúde.  

SUS 

 Modelo vivenciado  
longe daquele 
almejado pela 
legislação 

Destino 

Destinatário 
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discussão realizada, o direito é visto na esfera da justiça, sem entrar nas questões 

mais humanizadoras levantadas por Boff80 (2006), quando trata desta questão 

considerando aspectos de uma ética cotidiana em que se valorizam as pessoas 

através de outra ética que ele denomina de ética – espiritual. 

 

SABROSA, LEAL E BUSS afirmam que a evolução dos direitos humanos e da 

cidadania aconteceu numa tendência global, e vem sendo protagonizada pela 

Organização Mundial da Saúde, Organização Pan-Americana de Saúde, Banco 

Mundial e outras instituições que apostam na qualidade de vida e do ambiente. É 

importante ressaltar que a discussão sobre os direitos humanos gera ainda hoje, 

século XX, várias controvérsias, uma vez que, como “declaração” universal 

defendida pela ONU, pode ou não ser adequada às políticas e decisões de cada 

nação no mundo. Infelizmente, como afirma Boff (idem), o respeito e a valorização 

intrínseca do ‘outro, ’ em muitos lugares, está longe de garantir o respeito e a 

tolerância, a assistência igual e humanizadora. Isso acontece principalmente 

naquelas situações que envolvem a sobrevivência material e física (pensando na 

perspectiva deste estudo, esta sobrevivência física envolve uma assistência digna 

durante o processo saúde e doença). 

 

Ainda que autores como NOGUEIRA E PIRES considerem as reformas sanitárias, 

ocorridas na América latina até os anos 90, como geradoras das idéias e 

discussões, nas quais se elaboraram políticas públicas específicas para a área da 

saúde, isto não significa que nessas políticas exista uma ética cotidiana, uma ética 

de respeito individual às pessoas nas suas necessidades de atendimento quando 

enfermas. Ainda assim, como podemos ver nos estudos dos mesmos, essas 

políticas refletem um pensamento avançado e as mesmas vêm sendo 

complementadas por uma nova geração de profissionais que, aos poucos, retiram 

das discussões a ênfase ideológica, centrando-se nas questões práticas das 

necessidades diárias. Considerando a perspectiva de Heller sobre a ética do 

cotidiano, isso é olhar para o viver diário e as necessidades humanas básicas.  

 

                                                 
80BOFF, Leonardo. Virtudes para outro mundo possível II: convivência, respeito e tolerância. 
Petrópolis: Vozes, 2006.  
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Assim como na figura 5, a figura 6 mostra o resumo das idéias contidas nos textos 

referentes ao eixo temático POLÍTICAS DE SAÚDE, a seta indica o que os textos 

tem como as idéias que propõem a discussão e vai em direção as idéias que surgem 

com o desenvolver do texto. 

 

 

Figura 6 - Estruturas Actanciais - Políticas de saúde 

Fonte: A autora 

 

4.3.3 ÉTICA 

 

Em alguns dos textos selecionados, a ética não foi o assunto escolhido para 

discussão, mas ela aparece de forma implícita. Também constatamos que o modo 

como a ética é abordada, algumas vezes, difere daquele que nosso trabalho propõe. 

Sujeito 
Autores 

Objetivo 

Opositor 
*Políticas Neoliberais 
*Escassez de 
recursos 
*Formação dos 
profissionais. 
  
 

Adjuvante 
* Políticas de 
proteção social. 
* A saúde como 
direito humano. 
* Historicidade de 
exclusão.  

É importante desenvolver 
políticas que diminuam as 
desigualdades e que a saúde 
faça parte do cotidiano dos 
cidadãos.  

Políticas de saúde.  

Ambigüidade quanto à 
formação de 
profissionais e seus 
conhecimentos acerca 
do modelo vigente.  

Destino 

Destinatário 
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Assim podemos dizer que a ética, apesar de muitas vezes não estar sendo tratada 

da maneira para que este estudo direciona, vem ao encontro das discussões aqui 

levantadas. 

 

Isso aconteceu com clareza no texto de SCHRAIBER, em que a autora discute o 

trabalho em saúde e traz a questão ética de maneira particular, no atendimento em 

saúde e principalmente no atendimento específico aos pacientes. Coloca na 

discussão o julgamento clínico - assistencial. Coloca a ética na inter-relação médico-

paciente, considerando a autoridade técnica e a autoridade moral do profissional da 

saúde. Nesse sentido, WALDOW alerta para a falência da assistência nos serviços 

de saúde públicos (e também privados), muitas vezes pela dificuldade da 

comunicação, imposta pelo médico no que ele supõe ser o seu patamar superior de 

autoridade. Essa questão ética é de valia e importância, porém se refere à ética 

Deontológica, aquela que regulamenta o ato médico em si. 

 

Na questão da ética do cuidar, FORTES e ZOBOLI trataram a temática conduzindo 

a ética como humanização. O primeiro traz a tarefa do cuidar como apoio às 

políticas de saúde que estão sendo implantadas no país, como o “Humaniza SUS”. 

A ética do cuidado seria vista como causa e conseqüência da formação de uma 

política de melhor atendimento ao usuário do SUS e um princípio como munição 

para uma melhoria da atenção em saúde. O segundo autor, por outro lado, trata a 

ética do cuidado no sentido de bem interno. Conforme este, o cuidado deve ser a 

raiz da ética em que os valores morais são vistos como inerentes ao processo de 

cuidar e crescer. Neste artigo se discute a ética do cuidado em sua gênese, ou seja, 

as origens da ética do cuidado, questionando o feminino como responsável moral da 

ética do cuidado, explicando que a ética do cuidado feminino é antagônica à ética do 

cuidado feminista. 

 

A questão ética esteve ligada à questão política com recorrência, mas em dois 

artigos ela esteve fortemente ligada com o processo global de direito de cidadania 

(BOTH e KUJAWA; NOGUEIRA E PIRES e SABROZA, LEAL E BUSS).  A 

construção da cidadania foi correlacionada à questão dos direitos adquiridos pelos 

cidadãos, nos quais está o direito à saúde. Porém não houve relação com nossa 

legislação e sim com a evolução mundial pós-crise. Para GARRAFA, a política do 
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welfare state conduz as políticas, inclusive as políticas de saúde, fazendo de conta 

que o cidadão adquiriria algum direito.  Esse direito social levantou as diversidades 

ecológicas e culturais, o que obviamente suscita repartições de valores. Nessas 

repartições, principalmente na esfera pública, a ética é destacada como pré-requisito 

de justiça e solidariedade. Nesse sentido, de acordo com Boff81 (2005), corre-se o 

risco da organização de políticas pobres para os pobres, ou seja, o ranço 

assistencialista pairando sobre a cidadania de direito, a proteção social.  

 

A questão da eqüidade também esteve relacionada com a ética. Não a eqüidade 

nomeada como princípio do SUS, mas a eqüidade de distribuição de recursos, no 

caso, recursos para a saúde, os quais estão sob a tutela de um regime democrático, 

porém capitalista, em que tudo pode ser mercantilizado. Castel, Wanderley e 

Wanderley (2000) afirmam que a sociedade é organizada e baseada em seu sistema 

econômico. Isso reforça a dificuldade de existirem políticas equânimes em uma 

sociedade capitalista.  

 

A ética foi abordada também sob o aspecto da responsabilidade. A responsabilidade 

individual, ou seja, de como o relacionamento do indivíduo é mediado com a 

sociedade; e a responsabilidade pública, que nos leva à esfera pública de políticas e 

regimes. O bem comum pode ser perdido se não houver o cuidado de se separar a 

individualidade do individualismo (GARRAFA; OSELKA e DINIZ). Nesse sentido as 

questões de prioridades, políticas ou não, adquirem conotações éticas dramáticas. A 

eqüidade é a base ética que deve guiar o processo decisório de alocação de 

recursos.  

 

Em contrapartida, há um conflito entre a ética e a responsabilidade social quando se 

fala na democracia radicalizada. Existe uma preocupação ética de amoralidade, 

porém a radicalização política seria perdoável para o cumprimento de políticas 

equânimes (GARRAFA, 1995). 

  

                                                 
81 BOFF, Leonardo. Ética da vida. Rio de Janeiro: Sextante, 2005. 



 

 

77 

 

No artigo de MENDES e CALDAS Jr., os princípios éticos de justiça foram 

relacionados com os preceitos legais instituídos pelo SUS, bem como a 

universalidade, igualdade, justiça e atendimento integral dos usuários. 

 

Como podemos observar, os aspectos relacionados com a ética nos artigos 

analisados foram diversos. Os textos foram selecionados por falarem teoricamente 

de ética cotidiana e saúde ou bioética.  Porém, por mais que tenhamos centrado a 

categorização das bibliografias no sentido de encontrar a vertente ética que 

gostaríamos, não conseguimos. Foram encontradas vertentes implícitas dentro 

daqueles textos que tinham como eixo central a ética. Uma primeira vertente diz 

respeito à Deontologia e nesse sentido apenas o artigo de SCHRAIBER pendeu 

para o caminho da bioética. Outra vertente foi a da biotecnologia, em que a ética 

entra como orientadora de parâmetros em questões extremas. Entretanto, neste 

capítulo de livro escrito por BERLINGUER, o autor não relega a ética do cuidado ou 

da responsabilidade pública. Dentro da ética do cuidado, WALDOW e ZOBOLI 

relacionam a ética como parte inerente desse cuidado. O cuidado no sentido que é 

próprio do indivíduo, mas que, atualmente tem sido buscado no cuidado em saúde. 

FORTES também aborda esse cuidado, porém já o relacionando com políticas. No 

sentido público, a ética é abordada por GARRAFA em ambos os textos 

selecionados do autor. Um artigo de ZOBOLI E FORTES verificou em campo o 

cotidiano e seus problemas éticos. No resultado da análise desse texto surgiu uma 

série de abordagens éticas que foram dissociadas nos estudos anteriores. Desse 

modo, percebe-se que a temática é ampla e sutil. A ética foi achada de várias 

maneiras. Assim categorizamos no quadro 16 a ética de maneira como encontramos 

e não como ela foi categorizada por autores citados anteriormente. A ética do 

cotidiano não se isenta de situações, pelo contrario ela se inclui na maioria dos eixos 

da ética. 
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Quadro 16: Subdivisões do eixo-Ética 

Fonte: A autora 

 

Na questão dos textos e seus eixos temáticas, a figura 7 demonstra as dificuldades 

dos servidores em seu trabalho cotidiano em relação à ética e nos leva a ver que o 

principal foco da ética, de acordo com o que foi analisado, é o ser humano.  

 

 

 

EIXO ÉTICA 

ÉTICA DEONTOLÓGICA 

ÉTICA DO CUIDADO 

ÉTICA PÚBLICA 

ÉTICA DO COTIDIANO EM SAÚDE 

ÉTICA  
BIOTECNOLÓGICA 
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Figura 7 - Estruturas Actanciais – Ética 

Fonte: A autora 

 

4.4 As estruturas da Legislação 

 

Neste item, a concentração se dará naqueles aspectos éticos do cotidiano que 

encontramos dentro do que consideramos a principal legislação do SUS: 

constituição e Lei 8080. Logicamente não é somente nesses dois documentos que a 

ética pode ser destacada, porém nos atemos a eles pela proveniência e amplitude 

que apresentam. As políticas recentes do SUS nada mais são do que estratégia 

Sujeito 
Autores 

Objetivo 

Opositor 
*Desvio de foco do 
humano (tecnologia). 
*Modelo flexneriano. 
*Formação dos 
profissionais 
 

Adjuvante 
* Amplo conceito 
da bioética. 
* Conceito 
ampliado de 
saúde. 
* Filosofia. 

Utilização da ética não só 
como conceito, mas 
empregá-la sob o ponto de 
vista humano, em que o 
paciente /usuário seja o 
principal propósito de seu 
uso.  

Ética em saúde 

Dificuldades de 
trabalho, 
desigualdades, falta 
de organização, 
falta de prioridades, 
desamparo nas 
questões ética da 
parte dos 

Destino 

Destinatário 
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para que a constituição, lei maior do país, seja legitimada em sua totalidade. Em se 

falando de ética, consideraremos também essa linha de raciocínio.  

 

Os quadros 17, 18 e 19 apresentam a metodologia de análise textual que já foi 

apresentada teoricamente e com os artigos analisados.  

 

A lei 8.080, como um todo, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes e dá outras providências, as quais vão validar o discurso da 

constituição, no que tange à saúde.  Isso se reforça pelas estruturas ideológicas 

comuns de ambos os documentos, em que se questiona o modelo de saúde vigente 

da época em detrimento do militarismo, as várias vertentes sociais envolvidas e a 

redemocratização como estrutura de mundos.    

 

Essas considerações não querem dizer que os documentos são iguais, porém um 

deriva do outro e isso faz com que nossa temática seja reconhecida do mesmo 

ângulo nos dois documentos.  

 

 

Constituição da República Federativa do Brasil. 

 

 

Ministério da Saúde 

 

 

Título VII, Da Ordem Social, Capítulo II, Da Seguridade Social, Seção II, Da Saúde 

 

 

Unitermos: políticas públicas de saúde, legislação, direito. 

 

Quadro 17: Constituição da República Federativa do Brasil 

Fonte: Ministério da Saúde 
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Lei 8.080 

 

 

Ministério da Saúde 

 

 

Capítulo II, dos princípios e diretrizes, Art. 7, Brasília, 1990. 

 

Unitermos: SUS, princípios e diretrizes, legislação. 

Quadro 18: Lei 8.080 

Fonte: Ministério da Saúde 
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Legislação Dicionário de base Hipercodificação ideológica 

Constituição 

Direito 

Dever  

Políticas sociais 

Acesso 

Igualitário 

Relevância pública 

Ações  

Diretrizes 

Atendimento integral 

Serviços assistenciais 

Participação 

 

A saúde é direito de todos 

Dever do estado 

Acesso universal e igualitário 

Descentralização com direção única 

Atendimento integral 

Participação da comunidade 

Lei 8080 

Ações  

Serviços 

SUS 

Universalidade 

Integralidade 

Sistema  

Integridade 

Igualdade 

Direito 

Participação 

Prestação 

Assistência 

 

Universalidade do acesso  

Integralidade de assistência 

Preservação da autonomia 

Igualdade de assistência 

Direito a informação / divulgação de 

informação 

Utilização da epidemiologia 

Participação da comunidade 

Descentralização político-administrativa 

Direção única / regionalização e 

hierarquização 

Rede de serviços 

Integração em nível executivo 

Conjugação dos recursos financeiros 

tecnológicos materiais e humanos 

Capacidade de resolução 

Organização dos serviços públicos 

Quadro 19: Legislação, códigos e subcódigos 

Fonte: A autora 
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Resultado do amplo movimento da oposição que levou ao fim do regime militar, à 

anistia política e às eleições diretas para a Presidência da República, a Constituição 

de 1988 tem um forte caráter de proteção dos direitos individuais e sociais e, 

originalmente, um capítulo específico sobre o meio ambiente. Depois de mais de 

duas décadas de regime autoritário (1964-1985), o País lançava os pilares de uma 

nova ordem jurídica, as diretrizes para uma nova relação entre os Poderes e, 

sobretudo, os princípios que iriam pautar a democracia nascente. Para muitos, esta 

é a melhor Constituição brasileira até agora elaborada (BRASIL82, 2007). 

 

A carta magna de 1988 trouxe como bandeira, de acordo com Souza83, 2005, a 

redemocratização. Ela foi a constituição mais detalhada de todas as constituições 

brasileiras. Além disso, ela não traz apenas princípios, regras e direitos, mas regula 

uma série de políticas públicas. 

 

O SUS sofreu, em seu nascimento, dependência da promulgação da constituição, 

que se deu em cinco de outubro de 1988. Os conceitos de cidadania e seguridade 

social foram discutidos ativamente por pesquisadores, líderes sindicais, lideranças 

políticas, administradores de saúde (CORDEIRO84, 2004). Isso ocorreu a partir da 

VIII conferência de saúde em que se deixa clara a separação da saúde e da 

previdência. 

 

O direito à saúde, que é discurso exclusivo do artigo 196 da constituição, também 

cabe nos parâmetros éticos estudados. A ética cotidiana do ser humano se estende 

àquilo que ele pode ou não fazer, àquilo que ele pode ou não ter. Isso ocorre de 

maneira espontânea e é compartilhado com a classe com a qual o indivíduo se 

identifica. Sob esse aspecto o usuário se sente desautorizado a reclamar seus 

direitos. Já os servidores e gestores parece não estarem vinculados ao sistema e a 

                                                 
82 BRASIL, Assembléia nacional constituinte faz 20 anos. 
http://www2.camara.gov.br/internet/homeagencia/materias.html?pk=97806, 2007.  

83 SOUZA, Celina. Federalismo, desenho constitucional e instituições federativas no Brasil pós-
1988. Rev. Sociol. Polit.  No..24, Curitiba junho/2005. 

84 CORDEIRO, Hésio. O Instituto de Medicina Social e a Luta pela Reforma Sanitária: Contribuição à História 
do SUS. Rev. Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, 14 (2):343-362, 2004.  
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sua legislação. O economicismo, de acordo com a teoria helleriana, é um dos 

aspectos cotidianos que pode ser facilmente identificado nesse contexto. Cada 

indivíduo executa a sua função de maneira a ser julgada por ele mesmo, cumprindo 

seu papel, sem reflexões acerca de seu trabalho. Dessa maneira o pragmatismo 

também vem definir ações individuais e coletivas no conjunto da saúde pública. 

 

Em nossa nova constituição, um dos destaques é a abrangência do conceito de 

saúde, o qual é ampliado sobremaneira. Nesse caso, na análise textual, os 

conceitos que se seguem acabam se subordinando à sentença de direito à saúde. 

Analisando BOTH e KUJAWA, 1993, a redemocratização pós-ditadura militar foi 

ponto estratégico para que a reforma sanitária pudesse irromper e se fazer 

existente. Validando esse movimento, também surgiram outras ONG’s que foram 

importantes no apoio do Movimento da Reforma Sanitária. Se verificarmos a teoria 

helleriana, faz parte do cotidiano essa consciência de classe para que a luta pela 

classe possa ser instaurada. Assim a ética do cotidiano também deve permear as 

ações que, mesmo em situações limites, colocam a vida e as relações com o outro 

em evidência. Sabe-se que a observação da ética do cotidiano não acontece sempre 

e também não aconteceu na redemocratização no Brasil. 

 

Na análise da LEI 8.080 e considerando também os demais textos analisados, com 

as discussões sobre as diretrizes ideológicas do SUS, fica clara a magnitude das 

idéias que perpassam a elaboração final da lei. Nos termos abaixo, encontrados pela 

hipercodificação ideológica da análise, é possível ver a amplitude das temáticas que 

emergem das leituras realizadas. A discussão de cada tema ou sub-tema possíveis 

de serem trabalhados já daria respostas a muitas outras pesquisas. Usamos a 

hipercodificação para uma divisão didática da análise de intenções textuais. 

 

Segundo nosso estudo, a ética do cotidiano diz respeito ao indivíduo, ao outro e ao 

relacionamento desses com o meio. A universalidade, a integralidade e a igualdade 

são partes éticas dos documentos que discorrem acerca do relacionamento do 

usuário da saúde pública com o serviço prestado. Também se relaciona com o modo 

de ação dos servidores da saúde, que seriam os que proporcionam a concretização 

dessas partes éticas. 
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Especificando, a universalidade do acesso aos serviços de saúde ultrapassa todos 

os preconceitos que poderia haver nos serviços de saúde. Esses preconceitos, de 

acordo com Heller, fazem parte do cotidiano. Porém este é um dos motivos de 

ressaltarmos a ética do cotidiano na saúde: o preconceito não cabe dentro dos 

serviços de saúde, essa questão vai além da legislação. Vê-se assim que a ética 

permeia a universalidade. 

 

Na integralidade, que diz respeito ao individual e coletivo, a ética ultrapassa os 

limites dos profissionais da saúde. Há o envolvimento do Estado e de suas 

atribuições. Neste ponto Garrafa, 1995, concorda e ainda afirma que a ética da 

responsabilidade pública e privada são essenciais para a concretização da reforma 

sanitária e do SUS. 

 

Um aspecto também relevante da lei em questão diz respeito à preservação da 

autonomia das pessoas frente à sua integridade física e moral. É indiscutível a 

presença da ética nesse enunciado, porém ressaltemos a integridade moral. É 

nesse intervalo que a situação se torna vulnerável à atuação dos atores na 

totalidade da saúde pública. A integridade moral pode se relacionar com respeito, 

com cuidado, com aspectos éticos que estão distantes da ética deodontológica.  Não 

é somente a ética da justiça social que se sobressai nessa circunstância e sim a 

ética do cuidado de si e de outrem. Esse cuidado, de acordo com Waldow, 2004, é 

expresso no cotidiano em relação a outras pessoas. 

 

A igualdade, na assistência, abrange facetas da universalidade, porém de maneira 

mais direta ao que se presta. Ela se relaciona mais diretamente ao servidor do que 

às políticas. Uma política pode ser a culpada por exclusões, porém a maneira que se 

trata o paciente não depende de políticas e sim de postura ética. Entretanto, 

precisamos tomar cuidado para não enxergarmos a ética como fato isolado no 

trabalho, ou, como SCHRAIBER afirma que existe, um duplo ser ético para o 

trabalhador em saúde. Um que é do comportamento moral e outro da ética como 

ferramenta de trabalho. Ora, se a ética do comportamento moral é existente no 

indivíduo, é preciso procurar ou classificar neste uma ética só para o trabalho? A 

postura do servidor frente ao usuário não pode deixar de ser ética em nenhuma 

circunstância. Nesse sentido, de acordo com ZOBOLI E FORTES, a bioética 
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concentra-se em situações limites em detrimento das situações cotidianas, as quais 

acontecem mais na esfera da atenção básica. 

 

A informação em saúde, do mesmo modo, é questão de debate no prisma da ética 

do cotidiano. Essa informação, de acordo com a lei 8.080, possui dois aspectos. O 

primeiro faz alusão ao direito do indivíduo de obter informações a respeito da própria 

saúde. Em segunda estância cita-se a informação do potencial do serviço de saúde 

apresentado.  

 

No que diz respeito à informação da própria saúde, digamos que o envolvimento da 

ética é mais claro, visto que o servidor, o qual se auto-intitula a autoridade técnica, 

precisa traduzir seu conhecimento àquele que não o detêm. Nesse sentido, 

WALDOW alerta para a falência da assistência nos serviços de saúde públicos (e 

também privados), muitas vezes pela dificuldade da comunicação, imposta pelo 

médico no que ele supõe ser o seu patamar superior de autoridade.  

 

Já na informação acerca dos serviços de saúde, a ética se insere de maneira sutil. 

Qual seria o problema ético nesse sentido?  Não precisamos fazer grandes 

comparações; o fato de uma unidade de saúde encerrar seus serviços antes do 

horário habitual sem a devida informação prévia pode gerar ao usuário grandes 

problemas. E se algum servidor não encaminhar seus pacientes aos serviços 

oferecidos pelo SUS, privilegiando serviços particulares? Esta é uma questão de 

prioridade ética. A ignorância do cidadão ao que lhe é de direito e até o 

desconhecimento de certos servidores é um desvio ético muito comum em nossos 

serviços.  

 

Quanto à distribuição de recursos, GARRAFA enfatiza a complexidade ética e julga 

essa distribuição merecedora de atitudes responsáveis que levem em conta o 

individual e o coletivo. Na LEI 8.080 isso se traduz pela prescrição da epidemiologia 

para o estabelecimento de prioridades, alocação de recursos e orientação 

programática. Visto que a epidemiologia nos permite visualizar quantidade, 

localidade e muitas vezes causas de problemas, ela se faz inerente a uma 

distribuição ética dos recursos destinados à saúde.  
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FORTES E ZOBOLI asseguram que o planejamento em saúde não pode excluir 

seletivamente, mas sim proporcionar escolhas saudáveis de vida, concretizar a 

participação popular e eleger políticas que diminuam os contrastes sociais. Quanto à 

participação social, esta se inclui na LEI 8.080, mas foi legitimada pela 8.142, na 

qual se criaram instâncias colegiadas nas três esferas governamentais. Essa 

prerrogativa vem incrementar a eqüidade na distribuição de recursos e a inclusão 

social no sistema. Os conselhos de saúde devem formar-se com 50% de assentos 

destinados aos usuários. Podemos relacionar essa política de participação efetiva do 

cidadão com a democracia. E, amparados em GARRAFA, podemos afirmar que o 

princípio da democracia radical é um meio para efetivação de políticas justificado e 

amparado pelas teorias éticas hoje mundialmente aceitas.  

 

No sentido organizacional, podemos ressaltar na LEI 8.080 a descentralização 

político-administrativa, com direção única em cada esfera do governo. Assim a 

divisão de responsabilidades é parte concreta da política do SUS. Cada município é 

responsável por fornecer aos seus habitantes a saúde da maneira que a legislação 

indica. É de responsabilidade do município alocar recursos das estâncias maiores 

(Estado e Federação) para que esteja garantida a saúde de seus cidadãos. Os 

gestores do sistema aí são de grande importância e a ética deve ser a base desse 

processo. De acordo com GARRAFA, a responsabilidade pública que é intima da 

ética deve se voltar primeiramente ao homem e depois às coisas que são do 

homem.  

 

Complementando a descentralização, destaca-se a regionalização e hierarquização 

da rede de serviços de saúde. Há de haver em cada cidade uma rede formada que 

atenda integralmente o usuário, porém o município pode e deve fazer parcerias com 

outros municípios, alternando serviços e cobrindo assim toda região. Os serviços de 

referência (especialidades, por exemplo) prestam cobertura a uma determinada 

região de acordo com a demanda deste serviço. Políticas eticamente responsáveis 

devem colocar à disposição do usuário aqueles serviços que, de acordo com 

estudos epidemiológicos, são necessários para determinada população.  

 

GARRAFA, OSELKA E DINIZ afirmam que estabelecer prioridades em medicina faz 

parte da ética da responsabilidade pública e cada vez mais é de importância política 
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e social. Para isso é necessária a formação de uma nova ética que estabeleça o 

foco no indivíduo e no meio em que ele vive (SABROSA, LEAL E BUSS).  

 

A integração em nível executivo das ações de saúde faz parte em maior sentido da 

integralidade. Isso porque o conceito ampliado de saúde foi inserido nas políticas 

formadoras do SUS. A ética da vida que diz respeito não só às questões científicas 

tem a ver com o indivíduo, seu corpo, seu meio e suas relações. Então todas as 

medidas políticas, que provêm de órgãos gestores da saúde ou não, de acordo com 

a ética da vida, devem visar ao ser humano e suas relações (BERLINGUER). Isso 

se exemplifica no conceito de promoção de saúde que é interdisciplinar e não leva 

em conta ações de especificidade de prevenção às doenças. A intersetorialidade 

apresenta-se como proposta de articulação de todos os setores para o alcance do 

desenvolvimento de políticas públicas que se definem saudáveis, objetivando 

proporcionar escolhas de vida saudáveis à população (BYDLOWSKI, WESTPHAL E 

PEREIRA85, 2004; DOBASHI86, 2005).  

 

A LEI 8.080 também aponta a conjugação de recursos financeiros, tecnológicos, 

materiais e humanos da União, dos Estados e dos Municípios na prestação de 

serviços de assistência à saúde da população. Então o não uso ou a não 

disponibilidade de recursos físicos e humanos para o sistema implica questões 

éticas. De acordo com MENDES E CALDAS JR., as condições de organização 

física e as políticas dos serviços prejudicam que os preceitos ideológicos do SUS 

sejam colocados em prática.  

 

A capacidade de resolução em todos os níveis de assistência que foi atribuída ao 

SUS pela LEI 8.080, no cotidiano da saúde, esbarra muitas vezes na falta de 

informação e comprometimento dos próprios servidores. Não sabem o que fazer 

com o paciente ou esbarram na burocracia do sistema. MENDES E CALDAS JR. 

mostram também em seu estudo que os profissionais da saúde não estão 

                                                 
85 BYDLOWSKI, Cyntia Rachid; WESTPHAL, Márcia Faria e PEREIRA, Isabel M. T. Bicudo. 
Promoção da saúde. Porque sim e porque ainda não!Saúde e Sociedade, v.13, p 14-24. Jan-abr. 
2004.  
85 DOBASHI, Beatriz Figueiredo, et all. Viva seu bairro: em Campo Grande/MS a promoção da saúde 
percorre os caminhos da intersetorialidade. Saúde em Debate, Série Conasems-saberes e práticas 
da gestão municipal, Rio de Janeiro, n. 32, p. 28-35, maio 2005. 
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sensibilizados e convencidos de que o SUS possa ser legitimado, principalmente 

pelas condições de trabalho oferecidas. Neste ponto, ZOBOLI E FORTES alertam 

que a mudança do modelo da saúde não requer apenas mudanças de abordagem, 

mas uma nova prática da parte dos servidores, humanizada e baseada em direitos 

humanos.  

 

A organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins 

idênticos está ligada à parte da gestão e organização, do mesmo modo que a ética 

da responsabilidade pública permeia essa questão. Assim, vimos que a distribuição 

de recursos e sua gestão são inerentes a conceitos éticos (GARRAFA).  

 

A figura 8 expõe as prerrogativas do novo sistema de saúde proposto pela legislação 

e vai até a realidade, onde vimos o SUS e aspectos que o permeiam. 
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Figura 8 - Estruturas Actanciais - Constituição e Lei 8080 

Fonte: A autora 

 

4.5 Estruturas finais: valores repassados no texto x valores éticos 

de Heller 

 

Há de se usar lentes adequadas para que a ética do cotidiano venha à tona. Assim, 

podemos perceber a presença da ética do cotidiano em todos os textos e legislação 

selecionados, entretanto nem sempre de maneira explícita.  

 

Também conseguimos observar em nosso estudo que a ética do cotidiano acaba 

incluindo braços de outras subdivisões de ética. Podemos visualizar a ética do 
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cotidiano na legislação, mas isso não exclui a visualização dos outros sub-eixos da 

ética. Como o cotidiano é formado por uma somatória de aspectos, a ética 

naturalmente irá acompanhar esses aspectos e se distinguirá nas diferentes 

situações. Talvez por esse motivo que a ética também apareceu em sua forma 

normativa e deontológica na seleção dos textos, o que não fazia parte de nossos 

objetivos.  

 

Retomando Heller87 (2000), percebemos que os itens que esta aponta para uma 

prática da ética cotidiana estão nesses discursos, embora com direcionamentos de 

discussão subliminares, que apontam possibilidades, sugerem novas ações de 

atendimento e assistência, orientam o respeito, a tolerância e o cuidado acolhedor. 

Entretanto, identificamos que, nos textos analisados, esses itens não são vividos 

enquanto valores conscientemente assimilados, enquanto uma virtude necessária 

para que se planeje um SUS que pense os direitos e deveres dos cidadãos. 

 

Quanto às políticas de saúde, a hierarquia espontânea (um dos itens de Heller para 

a prática da ética cotidiana) é em parte importante na formação e gestão das 

políticas e dos recursos em saúde pública. Formadores de políticas levam em conta 

aqueles que possuem mais ou menos poder nas relações sociais para que essas 

políticas possam ser colocadas em prática. Desta maneira, os atores que constroem 

o SUS, muitas vezes, não estão intimamente ligados à sua função, ou seja, não tem 

formação adequada. Assim, as práticas de saúde podem ficar muito aquém daquilo 

que as realidades demonstram. Podemos observar que, se a ética do cotidiano 

realmente permeasse todas estas relações sociais e políticas, os serviços de saúde 

seriam geridos e realizados com seriedade, o que resultaria em maior satisfação da 

população.  

   

Os precedentes e o economicismo estiveram presentes de forma marcante nos 

discursos dos autores que discutiram as práticas diárias daquilo que deveria ser o 

serviço de saúde público brasileiro e as ações que seus servidores deveriam 

conceber como parte de um serviço justo, universal e igual para todos. Porém, é 

importante lembrar que as diretrizes ideológicas que incentivaram essas iniciativas e 

                                                 
87 HELLER, A. O cotidiano e a história. Rio de Janeiro: Paz e Terra, (2000).  

 



 

 

92 

 

discursos, ainda muito fortes nos textos, têm uma razão histórica para isso, se 

lembrarmos que as discussões para a implementação do SUS estão diretamente 

relacionadas a grupos de profissionais e pensadores que viveram a ditadura militar. 

Estes, na pressa de lutar por direitos e igualdade, não lembraram que na prática 

cotidiana é possível impor direitos, mas isto não significa a compreensão do seu 

significado. 

 

A legislação do SUS provém de uma ampla discussão, de diversos setores sociais 

que se resumiu no Movimento da Reforma Sanitária. Essa legislação, então, possui 

um embasamento teórico filosófico de uma série de participantes do Movimento da 

Reforma Sanitária. Porém as políticas de saúde mudaram e observando minha 

experiência e a de outros colegas, bem como, outras leituras realizadas, hoje vejo 

que os profissionais não acompanharam essas mudanças.  

 

A ética cotidiana, dentro da legislação, é real e não pode ser refutada. Quando 

precisamos legitimar essa legislação, para que o SUS se realize plenamente, 

encontramos lacunas que, muitas vezes, não sabemos como enfrentá-las. Existe 

uma série de motivos aos quais podemos nos apegar para que o modelo vigente de 

saúde se torne eficaz e satisfatório. Entretanto a ética é uma ponte muito clara que 

nos dirige para o bem e concomitantemente para o cumprimento das diretrizes do 

SUS.  

 

Dentro de uma mudança de paradigmas, num conjunto entre sociedade, 

profissionais e usuários do SUS, podemos perceber alguma forma de transformação 

e de visualização dos princípios éticos que discutimos neste estudo. Porém, como 

visto nos textos selecionados, a ética pode aparecer de maneira distorcida, 

separada do ato humano e da práxis. 

 

É preciso que se deixe claro que a ética não pode ser considerada só uma 

ferramenta do sistema. A ética precisa estar intrínseca em cada ator que atua na 

saúde. O gênero de ética que foi estudado, a ética do cotidiano, foi escolhido 

justamente porque ele perpassa por todos os espaços do SUS.  
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Também precisamos recordar que o indivíduo, apesar de ser amplamente 

influenciado pelo meio, é responsável pelos seus preconceitos, pelas suas escolhas 

e prioridades (HELLER, 2000). Isso faz com que os valores pessoais sejam 

colocados em prática constantemente, cotidianamente. É nesse momento que a 

ética precisa aparecer. Justamente nas situações corriqueiras, a que não se dá o 

devido valor, é nessa hora o ser ético faz a diferença.  
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CAPÍTULO V – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Buscamos os objetivos de nosso estudo com dificuldade. Conseguimos, sim, ver a 

ética cotidiana implícita na legislação do SUS. Conseguimos também visualizar o 

aspecto transversal da ética, ou seja, a ética não precisaria ser observada em 

pontos isolados e subdividida, pois a ética do cotidiano diz respeito ao homem, ao 

ser. Dentro disso, teoricamente, as políticas também objetivam o homem, o ser. 

Porém, este estudo se modificou de algumas maneiras em seu transcurso. Não em 

seus objetivos, mas na maneira como a temática foi abordada. A ética é um tema 

amplo, controverso, e as dificuldades apareceram quando foi preciso categorizá-la. 

Nesse aspecto o estudo do cotidiano de Agnes Heller foi primordial. A teoria do 

cotidiano da autora nos mostrou que as ações individuais não são só individuais, 

mas que derivam de um processo de construção social.  

 

Assim, colocando a teoria do cotidiano mais perto da realidade da saúde pública 

brasileira, como podemos usar a liberdade que temos em prol de mudanças 

positivas dos nossos serviços em saúde? Que tipo de escolhas, podemos fazer para 

que mudemos o cotidiano na saúde pública, não relegando o pensamento ético, a 

moral e não nos alienando? 

 

O estudo foi documental e bibliográfico. Houve dificuldades para que a bibliografia 

fosse adequada aos nossos objetivos. Mesmo especulando banco de dados e 

sabendo o que procurávamos, ainda assim selecionamos bibliografias que não 

estavam diretamente ligadas à nossa temática. Porém isso foi construtivo, pois 

desse modo vimos que poucas pessoas vêem a ética de maneira transversal; ao 

contrário, muitas vezes fazem dela um capítulo à parte.  

 

Essa caminhada, filosófica, eu diria, já que minha formação (odontologia) é 

essencialmente técnica, elucidou os valores e talvez um perfil do que precisamos 

para uma saúde melhor. Saúde no sentido amplo, aquela que atinge toda uma 

população, que fala de dignidade, de cidadania. Não podemos nos esconder na 

viseira flexneriana, em que os pacientes (pessoas) se tornam casos patológicos, e 

em que algumas vezes os profissionais da saúde parecem esquecer que um dia 
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podem ser pacientes.  Não é a legislação que vai mudar esse estilo de pensamento, 

ela apenas contém, como foi visto, subsídios para isso.  

 

Talvez, em continuidade ao estudo, uma importante vertente seria descobrir como a 

ética está sendo repassada na graduação em saúde. Será que ela é abordada de 

maneira categorizada ou como um valor necessário àqueles que lidam com a vida 

de seres humanos? 
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Apêndice 01: Roteiro de análise documental 

 

ROTEIRO DE ANÁLISE DOCUMENTAL 

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ – UNIVALI 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM SAÚDE E GESTÃO DO 

TRABALHO - PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONALIZANTE 

 

Orientadora: Profª. Drª. Yolanda Flores e Silva 

Mestranda: Juliana da Silva  

Título do estudo: A ÉTICA NO COTIDIANO: UM OLHAR SOBRE OS DISCURSOS 

DO SUS. 

Identificação (documento): _____________ 

Publicação: _________                 Ano: ____ 

Páginas analisadas: ___________ Capítulo(s): ____ 

  

Modelo de Cooperação textual 

1 - Manifestação Linear 

2 - Circunstâncias de Enunciação 

Dicionário de Base 3 - Códigos e Sub-códigos 

Hipercodificação 

Ideológica 

Estruturas Discursivas 

Estruturas Narrativas 

Estruturas Actanciais        

(Greimas) 

Estruturas Ideológicas 

Intenções 4 - Conteúdo Atualizado 

Estruturas de 

Mundos 

Matrizes 

de 

mundos 

Extensões 

Fonte: Silva (1999) adaptado de (ECO, p. 56, 1976) 
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Apêndice 02: Apêndice 01: Roteiro de análise documental (preenchido) 

 

ROTEIRO DE ANÁLISE DOCUMENTAL (preenchido). 

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ – UNIVALI 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM SAÚDE E GESTÃO DO 

TRABALHO - PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONALIZANTE 

 

Orientadora: Profª. Drª. Yolanda Flores e Silva 

Mestranda: Juliana da Silva Teske 

Título do estudo: ÉTICA COTIDIANA: UM OLHAR SOBRE OS DISCURSOS DO 

SUS. 

Identificação (documento): Lei N. 8.080 

Publicação: Dezenove de setembro                 Ano: 1990 

Páginas analisadas: 5 e 6__________ Capítulo(s):_II___ 

  

Modelo de Cooperação textual 

1 - Manifestação Linear 

2 - Circunstâncias de Enunciação 

Dicionário de Base 3 - Códigos e Sub-códigos 

Hipercodificação 

Ideológica 

Estruturas Discursivas 

Estruturas Narrativas 

Estruturas Actanciais        

(Greimas) 

Estruturas Ideológicas 

Intenções 4 - Conteúdo Atualizado 

Estruturas de 

Mundos 

Matrizes 

de 

mundos 

Extensões 

Fonte: Silva (1999) adaptado de (ECO, p. 56, 1976) 
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1. Manifestação Linear 

Lei número 8.080, CAPÍTULO II, dos Princípios e Diretrizes. 

 

Palavras-chaves: SUS, legislação, princípios, diretrizes.  

 

2. Circunstâncias de Enunciação 

 

O documento a ser analisado faz parte da Lei N. 8.080. Essa lei foi promulgada em 

19 de setembro de 1990 regulamentando o artigo 197 da constituição federal.  Ela 

dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes.  

Esta lei, reza o artigo primeiro, regula, em todo o território nacional, as ações e 

serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou 

eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito Público ou privado. 

 

3. Códigos e Subcódigos 

 

3.1. Dicionário de Base  

 

• universalidade  

• acesso 

• integralidade  

• assistência 

• autonomia 

• integridade  

• igualdade  

• assistência  

• direito 

• preconceitos  

• privilégios 

• participação  

• resolução  
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3.2.Hipercodificação Ideológica  

 

• Universalidade de acesso aos serviços de saúde. 

• Em todos os níveis de complexidade do sistema. 

• Integralidade de assistência 

• Preservação da autonomia 

• Igualdade da assistência 

• Direito à informação 

• Divulgação de informações. 

• Utilização da epidemiologia. 

• Participação da comunidade. 

• Descentralização político administrativa.  

• Direção única. 

• Regionalização e hierarquização 

• Integração em nível executivo 

• Conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos. 

• Capacidade de resolução 

• Organização dos serviços públicos 

 

4. Conteúdo Atualizado 

 

4.1. Estruturas Discursivas 

 

• Os serviços públicos de saúde com o suporte dos serviços privados, os quais 

formam o SUS, devem garantir o acesso aos serviços de saúde bem como 

resolubilidade.  

• Os serviços de saúde devem incluir ações preventivas e curativas, individuais 

e coletivas, em todos os níveis de complexidade. 

• O sistema deve garantir que a pessoa se sinta informada e garantida de 

autonomia no que diz respeito a sua própria saúde.  

• O sistema passa a ser descentralizado, municipalizado, com ações baseadas 

em dados epidemiológicos contando com a participação social.  
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• A articulação do sistema deve se voltar para que ele seja resolutivo em todos 

os níveis, com interação das três esferas governamentais. 

 

4.2. Estruturas Narrativas 

 

4.3. Estruturas Actanciais de Greimas 
 

 

ACESSO 

INTEGRALIDADE 

DIREITOS 

EPIDEMIOLOGIA PARTICIPAÇÃO 

DESCENTRALIZAÇÃO 

INTEGRAÇÃO 

RESOLUÇÃO 

INTEGRAÇÃO 

 
 

UNIVERSALIDADE 
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4.4. Estruturas Ideológicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujeito 
LEI 

Objetivo 

Opositor 
*Assistencialismo 
*Formação dos 
gestores e 
profissionais 
* Texto da lei 
 

Adjuvante 
* Reforma 
Sanitária 
* 8ª Conferência  
* Historicidade 

 
A Lei N. 8.080 vem garantir o 
direito à saúde para toda a 
população, de forma integral e 
descentralizado, sendo isso dever 
do Estado. 

Serviço de saúde à 
população. 

Regulamentação 
dos serviços de 
saúde 
Destino 

Destinatário 

SUS 

Movimento da Reforma Sanitária 

Universalidade 
Eqüidade 
Integralidade 

Descentralização 
Resolubilidade 
Participação  
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4.5. Estruturas de Mundos 

 
 

Redemocratização  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redemocratização do país 

Democratização da saúde 
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ANEXOS 
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ANEXO 01: Lei número 8.080, CAPÍTULO II, dos Princípios e Diretrizes. 

 
 

Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou 

conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de 

acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo 

ainda aos seguintes princípios: 

I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de 

assistência; 

II - integralidade de assistência, entendida como 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; 

III - preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e 

moral; 

IV - igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer 

espécie; 

V - direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde; 

VI - divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua 

utilização pelo usuário; 

VII - utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação 

de recursos e a orientação programática; 

VIII - participação da comunidade; 

IX - descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de 

governo: 

a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios; 

b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde; 

X - integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento 

básico; 

XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços 

de assistência à saúde da população; 

XII - capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência; e 

XIII - organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para 

fins idênticos. 


