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É por certo a saúde coisa mui preciosa, a única mere-
cedora de todas as nossas atenções e cuidados e de que 
a ela se  sacrifiquem não somente todos os bens mas 
a própria  vida, por quanto na sua ausência a existên-
cia se nos torna pesada e porque sem ela o  prazer, a sa-
bedoria, a ciência, e até a virtude se turvam e se esvaem.

— Michel Eyquem de Montaigne (1533-1592). 
Ensaios. “Da semelhança dos pais com os filhos”.

Trad. Sérgio Milliet
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Apresentação

Passados mais de 25 anos da adoção do Programa de Saúde da Família 
como estratégia organizadora da Atenção Primária à Saúde (APS) no 

Brasil é evidente o protagonismo desse nível de atenção na estruturação do 
Sistema Único de Saúde (SUS). De lá pra cá, os desafios enfrentados para a 
consolidação da APS em nosso país são incontáveis e atravessam os cam-
pos político, econômico, geográfico e formativo. Parcela importante desses 
desafios, no entanto, advém justamente do avanço da sua implementação 
(ainda que parcial) e da penetração que as equipes foram conquistando nos 
mais diversos territórios espalhados por todo o país. É sobre parte desses 
(novos) desafios que este livro busca se debruçar.

Podemos considerar esta obra como uma relativa continuação das re-
flexões reunidas por nós no “Manual de Práticas de Atenção Básica” (Huci-
tec). Semelhante àquele, este livro teve como ponto de partida um curso de 
especialização ofertado a trabalhadoras e trabalhadores da Atenção Primá-
ria à Saúde, embora as elaborações apresentadas nos capítulos que seguem 
ultrapassem o curso. Mirando a complexidade das demandas e os proble-
mas que os profissionais da APS encaram em seu cotidiano, esse livro bus-
ca pensar a necessária ampliação da clínica requerida por essas questões, 
tendo a formação e a prática como seus horizontes.
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O título que escolhemos presta uma homenagem a Antonio Lancetti. 
Ele foi uma figura importante na construção do SUS e de novas políticas 
e práticas em Saúde Mental. Ativista, lutou pelo direito universal à saúde 
e pela democracia. Teórico, publicou livros e artigos referentes à reforma 
sanitária. Profissional dedicado, foi um excelente terapeuta.

Tinha uma personalidade exuberante e carismática. Indignava-se 
com a hipocrisia, a injustiça e com o descaso à imensa desigualdade social, 
econômica e de gênero existente na sociedade brasileira. Nos últimos anos 
de vida, ele vinha utilizando a expressão “nas entranhas” como metáfora 
para indicar aquela grande parcela da população vítima da desigualdade e 
da exploração.

“Entranhas” é aquela parte do corpo humano essencial para sustenta-
ção da vida, mas que não é visível. Exatamente como acontece com aqueles 
que trabalham em silêncio, sem fazer muito alarde, a não ser em situações 
de crise, mas que são desconsiderados pelo discurso dominante na mídia 
e na cultura da elite. “Entranhas” é onde também se localiza grande parte 
das graves enfermidades de uma pessoa. Algo que precisa ser investigado, 
buscado, para que se perceba a existência de tal ou qual mazela.

Exatamente como a desigualdade no Brasil. Está oculta no subúrbio, 
nas periferias e entre trabalhadores e autônomos da base da pirâmide de 
renda do país. São necessárias investigações sociológicas e econômicas que 
evidenciem a profundidade deste abismo social. Historiadores têm de-
monstrado também o caráter crônico dessa injustiça social: passam-se as 
décadas, os governos, e a injustiça permanece, algumas vezes com facetas 
que agravam a iniquidade existente na sociedade brasileira.

Pois bem, o livro Nas entranhas da Atenção Primária à Saúde esfor-
çou-se para trazer à luz sérios desequilíbrios e desigualdades que fazem 
parte do cotidiano daqueles que utilizam e trabalham na Atenção Primá-
ria à Saúde. Conseguiu-se, em grande medida, lograr essa façanha por vá-
rios motivos. Primeiro, porque é um livro escrito por dezenas de autores. 
Segundo, que parte importante desses autores são trabalhadores de saúde 
imersos no dia a dia na atenção a pessoas que vivem nas comunidades lo-
calizadas na periferia das cidades. Outros são professores e pesquisadores 
da Universidade Estadual de Campinas. 

Teve também importância nesse desvelamento da desigualdade, da 
violência estrutural e da degradação social e urbana, o método pedagógico 
empregado no tal curso. A formação se baseou na discussão de casos eleitos 
pelos próprios trabalhadores das equipes e dos NASF. Operou-se com um 
conceito ampliado de casos, poderiam se referir a fenômenos clínicos, fa-
miliares, comunitários, epidemiológicos e institucionais (a gestão do SUS).
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Convocar os trabalhadores à produção de conhecimento, sobretudo 
a partir da reflexão despertada por casos atendidos, mostrou-se um cami-
nho fértil para trazer à tona a complexidade dos problemas abordados pela 
APS, reforçando que este nível de atenção está longe de ser “básico”. Além 
disso, pode-se dizer que funcionou de forma importante na percepção que 
os próprios trabalhadores têm sobre as tarefas que desenvolvem, ajudando 
a transformar em experiência encarnada uma prática que às vezes é tomada 
como conjunto de fatos pobres de sentido.

Bem, desse amálgama se produziu muitas coisas. Entre elas, os capítu-
los que compõem este livro. Neles estão descritas e analisadas as Entranhas 
da Atenção Primária. A glória e o sofrimento que é trabalhar na Atenção 
Primária do SUS. A falta de recursos, a precariedade da gestão, desde ges-
tores perversos à decisão deliberada de desconstruir as políticas públicas. A 
alegria de reconhecer que, em algumas vezes, a resistência funcionou e que 
pessoas se reabilitaram ou que a comunidade logrou reagir coletivamente 
ao abuso e à carência.

Aparece também a dificuldade de viver da parcela da população bra-
sileira que mora em territórios altamente vulneráveis. As narrativas ela-
boradas tratam das dificuldades que é envelhecer, que é ser mulher, avó, 
mãe, jovem, criança no contexto brasileiro, em geral, e nas periferias, em 
particular. Comenta também as estratégias de sobrevivência e mesmo de 
resistência política dessa gente humilhada e ofendida.

Trata-se de um livro diferente. Discute-se política e poder com im-
portante distância do discurso oficial e do que vai pelos gabinetes do estado 
brasileiro. O objeto de análise são a cultura e as práticas dos trabalhadores 
de saúde. O centro é compreender como os habitantes das comunidades 
se relacionam com o SUS, com os profissionais e com sua própria saúde. 
Discute-se, também, muita clínica e saúde coletiva. Mais do que comentar 
protocolos ou programas, parte-se da prática, de uma prática onde a di-
mensão orgânica não se separa do subjetivo e das marcas que o contexto 
social impõe aos sujeitos. Tudo junto, de cambulhada, às vezes protegendo, 
e, mais frequentemente, agravando as condições de saúde das pessoas, fa-
mílias e comunidade.

Como organização, optamos em dividir o livro em três partes: a pri-
meira delas, composta por cinco capítulos, foca as experiências de forma-
ção na APS pensadas a partir do Método Paideia; a segunda parte, da qual 
fazem parte sete capítulos, se detém em explorar algumas problemáticas 
que têm relevância pela sua magnitude epidemiológica ou por representar 
um campo de vulnerabilidades específicas e que atravessam o cotidiano do 
trabalho, demandando um diálogo com outras áreas e campos do saber que 
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vão além do “setor saúde”; na terceira e última parte, com seis capítulos, são 
apresentadas reflexões baseadas em casos atendidos por profissionais da 
Atenção Primária à Saúde, a partir de relatos resumidos dessas experiên-
cias, em uma tentativa de articular teoricamente os problemas vivenciados 
pelos profissionais, buscando mitigar a distância entre a teoria e prática, en-
tre a academia e os serviços de saúde. Além disso, acrescentamos um apên-
dice para refletir acerca do NASF como política pública ameaçada, tema 
que atravessou a maior parte das discussões ao longo do curso, presente 
também, invariavelmente, nos relatos de casos.

Este livro buscou conciliar as discussões políticas e técnicas que en-
volvem a Atenção Primária, sem perder de vista as experiências vividas 
pelos profissionais, naquilo que elas têm de mais visceral, indo além das 
recomendações ou dos protocolos. Vale a pena ler e estudar cada um dos 
capítulos. Os profissionais atuaram imbuídos de praticar uma Clínica Am-
pliada e Compartilhada e de construir espaços coletivos de Cogestão tanto 
intramuros quanto com a sociedade. 

Há muita reflexão sobre a potência e sobre o fracasso destes esforços. 
Procurou-se não se fazer concessões à hipocrisia.
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