
Entender a Reforma Sanitária Brasileira exige certa aproximação ao pensamento 
produzido sobre a sociedade e o Estado no Brasil a partir da década de 70. Esta 
necessidade se torna mais imperiosa em um estudo que pretende contribuir com a 
compreensão e crítica de um projeto social, apresentando para o leitor ainda não 
iniciado na idéia de democratização da saúde, nem na proposta da Reforma Sanitá-
ria, os antecedentes dessa reforma e a conjuntura em que foi concebida. E para os 
leitores que participaram do movimento sanitário e até o presente investem o me-
lhor de si na defesa e realização do direito à saúde, este livro apresenta elementos 
que apontam certos impasses e possibilidades, apoiando-se em contribuições teóri-
cas marxistas e numa análise crítica do desenvolvimento da sociedade brasileira.
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Reforma Sanitária Brasileira: contribuição para a compreensão e crítica

Território, Ambiente e Saúde

A saúde ambiental, antes vista como um prolongamento das biociências, aplicadas 
aos problemas de saúde pública, hoje se consolida como um campo interdisciplinar, 
recebendo importantes contribuições das ciências sociais e humanas. É com esse 
espírito que este livro, resultado da consolidação de textos enviados ao III Semi-
nário Nacional de Saúde e Ambiente e a outros eventos sobre o tema de saúde 
ambiental organizados pela Fundação Oswaldo Cruz em 2006 e 2007, propõe uma 
nova abordagem para as complexas relações entre ambiente e saúde. Tais textos 
ressaltam o papel do território como mediador entre os processos econômicos e so-
ciais e também suas externalidades, materializadas no espaço geográfico na forma 
de mudanças ambientais e suas consequências sobre saúde e doença.
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Rumo ao Interior: médicos, saúde da família e mercado de trabalho

Transcorridos 20 anos da implantação do Sistema Único de Saúde (SUS), os principais 
obstáculos à garantia de universalização e equidade da atenção à saúde continuam 
sendo os desequilíbrios sociais, regionais e institucionais que ainda caracterizam 
o setor. Tais desequilíbrios têm dificultado a gestão do mais complexo insumo do 
setor, os recursos humanos, agindo sobre sua dinâmica, formação, estrutura ocupa-
cional e mercado de trabalho. A compreensão da complexidade desse cenário deve 
estimular a revisão de experiências e políticas, a crítica e o desenho de estratégias 
que permitam o enfrentamento do problema. Esta publicação evidencia os fatores e 
condicionantes que interferem na distribuição e fixação dos médicos, buscando con-
tribuir para identificar possíveis estratégias de intervenção que podem ser aplicadas 
à realidade brasileira, no contexto das políticas públicas.
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Cuidado significa aten-
ção, precaução, cautela, 

dedicação, carinho, encargo e 
responsabilidade. Cuidar é servir, é ofe-

recer ao outro, em forma de serviço, o resultado de 
seus talentos, preparo e escolhas; é praticar o cuida-
do. Cuidar é também perceber a outra pessoa como 
ela é, e como se mostra, seus gestos e falas, sua dor 
e limitação. Percebendo isso, o cuidador tem condi-
ções de prestar o cuidado de forma individualizada, a 
partir de suas idéias, conhecimentos e criatividade, 
levando em consideração as particularidades e ne-
cessidades da pessoa a ser cuidada. Esse cuidado 
deve ir além dos cuidados com o corpo físico, pois 
além do sofrimento físico decorrente de uma doença 
ou limitação, há que se levar em conta as questões 
emocionais, a história de vida, os sentimentos e 
emoções da pessoa a ser cuidada. O cuidar do outro 
representa a essência da cidadania, do desprendi-
mento, da doação e do amor. A pessoa acamada ou 
com limitações, mesmo necessitando da ajuda do 
cuidador, pode e deve realizar atividades de autocui-
dado sempre que possível. O bom cuidador é aquele 
que observa e identifica o que a pessoa pode fazer 
por si, avalia as condições e ajuda a pessoa a fazer as 
atividades. Cuidar não é fazer pelo outro, mas ajudar 
o outro quando ele necessita, estimulando a pessoa 
cuidada a conquistar sua autonomia, mesmo que seja 
em pequenas tarefas. Isso requer paciência e tempo.
O cuidador é um ser humano de qualidades especiais, 
expressas pelo forte traço de amor à humanidade, de 
solidariedade e de doação. A ocupação de cuidador 
integra a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), 
sob o código 5162, que define o cuidador como alguém 
que “cuida a partir dos objetivos estabelecidos por 
instituições especializadas ou responsáveis diretos, 
zelando pelo bem-estar, saúde, alimentação, higiene 
pessoal, educação, cultura, recreação e lazer da pes-
soa assistida”. É a pessoa, da família ou da comuni-
dade, que presta cuidados a outra pessoa de qualquer 
idade, que esteja necessitando de cuidados por estar 
acamada, com limitações físicas ou mentais, com ou 
sem remuneração. Nesta perspectiva mais ampla do 
cuidado, o papel do cuidador ultrapassa o simples 
acompanhamento das atividades diárias dos indivídu-
os, sejam eles saudáveis, enfermos e/ou acamados, 
em situação de risco ou fragilidade, seja nos domicílios 
e/ou em qualquer tipo de instituições na qual necessi-
te de atenção ou cuidado diário. A função do cuidador 
é acompanhar e auxiliar a pessoa a se cuidar, fazendo 
pela pessoa somente as atividades que ela não consi-
ga fazer sozinha. Ressaltando sempre que não fazem 
parte da rotina do cuidador técnicas e procedimentos 

identificados com profissões legalmente estabeleci-
das, particularmente, na área de enfermagem. 
Cabe ressaltar que nem sempre se pode escolher 
ser cuidador, principalmente quando a pessoa cui-
dada é um familiar ou amigo. É fundamental termos 
a compreensão de se tratar de tarefa nobre, porém 
complexa, permeada por sentimentos diversos e con-
traditórios. A seguir, algumas tarefas que fazem parte 
da rotina do cuidador: atuar como elo entre a pessoa 
cuidada, a família e a equipe de saúde; escutar, estar 
atento e ser solidário com a pessoa cuidada; ajudar 
nos cuidados de higiene; estimular e ajudar na alimen-
tação; ajudar na locomoção e atividades físicas; esti-
mular atividades de lazer e ocupacionais; realizar mu-
danças de posição na cama e na cadeira; administrar 
as medicações conforme a prescrição e orientação da 
equipe de saúde; comunicar à equipe de saúde sobre 
as mudanças ocorridas no estado de saúde da pessoa 
cuidada e atuar em todas as situações que se fizerem 
necessárias para a melhoria da qualidade de vida e 
recuperação da saúde dessa pessoa.

O ato de cuidar é complexo. O cuidador e a pessoa a 
ser cuidada podem apresentar sentimentos diversos e 
contraditórios, tais como: raiva, culpa, medo, angús-
tia, confusão, cansaço, estresse, tristeza, nervosismo, 
irritação, choro, medo da morte e da invalidez. Esses 
sentimentos podem aparecer juntos na mesma pes-
soa, o que é bastante normal nessa situação. Por isso 
precisam ser compreendidos, pois fazem parte da re-
lação do cuidador com a pessoa cuidada. É importante 
que o cuidador perceba as reações e os sentimentos 
que afloram, para que possa cuidar da pessoa da me-
lhor maneira possível. O cuidador deve compreender 
que a pessoa cuidada tem reações e comportamentos 
que podem dificultar o cuidado prestado, como quando 
o cuidador vai alimentar a pessoa e essa se nega a 
comer ou não quer tomar banho. É importante que o 

cuidador reconheça as dificuldades em prestar o cuida-
do quando a pessoa cuidada não se disponibiliza para 
o cuidado e trabalhe seus sentimentos de frustração 
sem culpar-se. O estresse pessoal e emocional do 
cuidador imediato é enorme. Esse cuidador necessita 
manter sua integridade física e emocional para pla-
nejar maneiras de convivência. Entender os próprios 
sentimentos e aceitá-los, como um processo normal 
de crescimento psicológico, talvez seja o primeiro 
passo para a manutenção de uma boa qualidade de 
vida. É importante que o cuidador, a família e a pes-
soa a ser cuidada façam alguns acordos de modo a 
garantir certa independência tanto a quem cuida como 
para quem é cuidado. Por isso, o cuidador e a família 
devem reconhecer quais as atividades que a pessoa 
cuidada pode fazer e quais as decisões que ela pode 
tomar sem prejudicar os cuidados. Incentive-a a cuidar 
de si e de suas coisas. Negociar é a chave para se ter 
uma relação de qualidade entre o cuidador, a pessoa 
cuidada e a sua família. O “não”, “não quero” ou “não 
posso” pode indicar várias coisas, como por exemplo: 
não quero ou não gosto de como isso é feito, ou agora 
não quero, vamos deixar para depois? O cuidador pre-
cisa ir aprendendo a entender o que essas respostas 
significam e quando se sentir impotente ou desanima-
do, diante de uma resposta negativa, é bom conversar 
com a pessoa, com a família, com a equipe de saúde. 
Também é importante conversar com outros cuidado-
res para trocar experiências e buscar alternativas para 
resolver essas questões. 

“Tudo que existe e vive precisa ser 

cuidado para continuar existindo. 

Uma planta, uma criança, um idoso, o 

planeta Terra. Tudo o que vive precisa 

ser alimentado. Assim, o cuidado, a 

essência da vida humana, precisa ser 

continuamente alimentado. O cuidado 

vive do amor, da ternura, da carícia e 

da convivência”. (BOFF, 1999)

Texto adaptado da publicação: “Guia Prático do Cuidador” (Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Brasília, 2008).


