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intRodução 

A realidade sanitarista do Brasil está sempre mais determinada pela 
transição demográfica e epidemiológica como fatores que configu-

ram hoje as condições de saúde da população, já secularmente agrava-
das pela situação de exclusão social. A junção de doenças crônicas com 
pobreza cria um contexto de extrema vulnerabilidade que exige, além do 
cuidado clínico adequado do indivíduo, políticas intersetoriais de cunho 
coletivo no ambiente da sociabilidade daquele indivíduo.  

O sistema de saúde não está preparado para lidar com o aumento 
de pessoas com doenças crônicas não transmissíveis, porque está organi-
zado para fazer frente aos eventos agudos. A clínica vigente para tratar de 
agravamentos agudos não é adequada para acompanhar pessoas em con-
dições crônicas, dependentes do percurso longitudinal da vida acometida 
por doença crônica e no contexto em que essa vida transcorre. Portanto, é 
necessário pensar em outro paradigma de clínica para ter resolutividade 
no cuidado de pessoas em condições crônicas (MENDES, 2012).

Essa nova clínica dependerá de uma compreensão mais apurada 
e complexa da própria saúde. O que significa ter saúde em uma situa-
ção de condições crônicas? Antes de mais nada, saúde não pode ser 
pensada como o oposto de doença. Seguindo a tradição de Canguilhem 
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(2009) e Illich (1981), pode-se dizer que a possibilidade e o próprio fato 
de adoentar-se fazem parte do ser saudável. Nesse sentido, é necessário 
definir a saúde como capacidade de lidar com a doença e reagir diante 
dela. Essa capacidade é do sujeito acometido pela doença, mas a ativação 
dessa capacidade depende em grande parte das condições ambientais do 
seu contexto sociocultural. Essas condições identificam-se com os dife-
rentes recursos naturais, simbólicos, psicológicos, econômicos e sociais 
do ambiente de sociabilidade do doente crônico, permitindo-lhe levar a 
vida com qualidade, lidando com as determinações da cronicidade de suas 
condições. Assim, a saúde em uma situação de cronicidade exige ser pen-
sada e gerida em relação com a subjetividade da pessoa acometida com 
doença crônica e com o seu ambiente de inserção e de convivência social.  

Essa interface entre saúde e ambiente propõe novos desafios éti-
cos para o profissional desse setor. Esses desafios estão pautados por dois 
princípios: por um lado, não se cuida de alguém individualmente sem a 
devida atenção às condições do coletivo de pertença daquele indivíduo; 
por outro, para um cuidado efetivo não se pode dissociar atenção e gestão, 
porque esta cria as condições para que aquela possa atuar com efetividade. 
A resposta aos desafios dependerá da consideração desses dois princípios.  

visão ampliada de saúde e de clínica

O contexto sanitarista do gradativo aumento de doenças crônicas 
não transmissíveis na população brasileira impõe repensar completamente 
a maneira de tratar e acompanhar clinicamente esses casos e o modo de 
conceber o que é saúde. As condições crônicas, por um lado, são um desa-
fio teórico para se chegar a uma definição mais adequada de saúde e, por 
outro, um desafio prático para construir um novo modelo de clínica para 
esses casos, não mais pautado por atendimentos episódicos para eventos 
agudos, mas por acompanhamentos longitudinais, em que a doença crô-
nica é um elemento biográfico do itinerário existencial do indivíduo.

Se, nas condições crônicas, a doença passa a fazer parte da exis-
tência da pessoa, então a qualidade de vida e a saúde precisam englobar 
esse elemento em sua compreensão, porque ele faz parte da biografia. A 
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doença crônica significa um elemento perturbador no modo de levar a 
vida, com o qual é necessário aprender a lidar. Não se trata de adaptar-se 
a esse elemento, mas de encontrar dispositivos para reagir às suas conse-
quências perturbadoras para o cotidiano. Trata-se de perdas que precisam 
ser compensadas para não só conseguir lidar com elas como também levar 
a vida com a maior qualidade e saúde possíveis naquela situação. Nesse 
sentido, saúde é a capacidade de reagir e lidar com fatores perturbadores 
que desequilibram o andar da vida, encontrando caminhos e dispositivos 
que possibilitam qualidade de vida e sentido para a existência em meio às 
perdas e fragilidades sentidas.

Duas categorias, uma tirada da biologia, a autopoiese, e outra da 
psicologia, a resiliência, podem ajudar a entender essa capacidade.  

Os biólogos Maturana e Varela (1997) revolucionaram a compreen-
são dos seres vivos ao proporem a definição de sua identidade não mais 
a partir de características morfológicas, mas de sua organização autopoié-
tica. Qualquer sistema vivo conforma-se como autopoiese, pois está capa-
citado a reordenar seus componentes em uma nova organização, quando 
sofre perturbações. Nesse sentido, a autopoiese é a capacidade de reagir de 
todo ser vivo. Assim, a vida identifica-se fundamentalmente com a auto-
nomia. O que caracteriza um ser vivo não são os seus componentes nem a 
soma deles, mas a forma própria de organizá-los devido à sua capacidade 
autopoiética. O ser vivo morre quando perde essa capacidade, porque não 
consegue fazer frente à desordem provinda do meio a que está acoplado. 

O ser humano detém uma organização autopoiética muito mais 
complexa por ser um ente biocultural provido, ao mesmo tempo, de lin-
guagem e consciência. Assim a autopoiese humana significa uma com-
plexificação da capacidade de reordenar seus componentes em uma nova 
organização. Saúde significa autopoiese; doença, um ataque à organiza-
ção autopoiética; e morte, a perda total dessa capacidade. Nessa linha, a 
saúde não pode ser definida ou caracterizada simplesmente pela presença 
de certos componentes, mas pela capacidade de reordenar esses com-
ponentes em uma nova organização existencial. No ser humano, a orga-
nização autopoiética tem uma complexidade que engloba as dimensões 
somática, psíquica, social e espiritual. Porém, como acontece com todos 
os seres vivos cuja capacidade autopoiética está intimamente acoplada e 
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dependente do ecossistema em que está inserido, nos seres humanos, da 
mesma maneira, a capacidade autopoiética biocultural retira do seu con-
texto ecossociocultural os recursos para se reordenar em uma nova síntese 
existencial, quando o andar da vida sofre perturbações. 

Na psicologia, resiliência significa recuperar-se, ir para a frente 
depois da ocorrência de um fato perturbador da vida. Compreende pri-
meiro resistir às consequências negativas desse fato, tentando superar 
seus efeitos, para seguir vivendo da melhor maneira possível. Implica 
que o indivíduo traumatizado se sobreponha ao fato perturbador e se 
reconstitua. 

Resiliência é a capacidade de desenvolver-se bem para continuar 
projetando-se no futuro, apesar dos acontecimentos desestabilizadores, 
de condições de vida difíceis e de traumas às vezes graves. É a capacidade 
humana universal de lidar, superar, aprender ou mesmo ser transformado 
com a adversidade inevitável da vida. Essa capacidade de proteção per-
mite à pessoa lidar com os efeitos nocivos de uma adversidade e superá-
-los. Isso implica tentar transformar intempéries, momentos traumáticos 
e situações difíceis e inevitáveis da vida em novas perspectivas para seguir 
vivendo com sentido (MANCIAUX, 2003).

A resiliência é uma capacidade subjetiva, contudo, não significa de 
nenhuma maneira uma habilidade inata de superação de alguém super-
dotado que independe do meio, mas uma aptidão possibilitada pelo 
ambiente familiar e social de lidar com frustrações, no qual esse indiví-
duo viveu principalmente no início da sua vida e cuja capacidade continua 
dependente do seu contexto de sociabilidade, do qual retira os recursos 
simbólicos para superar os efeitos negativos de fatos estressantes.  

Se a saúde no contexto das condições crônicas precisa ser enten-
dida como capacidade autopoiética e resiliente de lidar com seus fatores 
perturbadores e reagir frente a eles, a clínica necessita ser repensada para 
possibilitar o surgimento de outro modelo de assistência terapêutica às 
pessoas acometidas com doenças crônicas. Essa clínica terá que incluir a 
dimensão do autocuidado acompanhado, pelo qual o doente crônico é 
acompanhado integralmente para que possa ir assumindo o autocuidado 
da sua condição crônica.
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Dois elementos servem de base para esse novo modelo: a singula-
ridade do adoecimento humano e o contexto/ambiente de sociabilidade 
desse adoecer. A condição crônica de um diabético ou hipertenso não 
pode ser tratada universalmente, porque cada caso é singular, clinicamente 
falando. Por isso, é necessária uma atenção especial a essa singularidade 
para compreender a experiência biográfica subjetiva do adoecimento e do 
modo de lidar com as consequências desse adoecer. Essa é a base para 
que possa haver uma pactuação entre o profissional e o usuário sobre o 
itinerário terapêutico acordado entre os dois e necessitado de periódicas 
avaliações e repactuações. Só com uma atenção e o fortalecimento das 
potencialidades de motivação e de responsabilização do próprio doente 
crônico, é possível alcançar a meta do autocuidado, que será permanente-
mente acompanhada pela equipe profissional da atenção básica.

No entanto, não basta apenas o cuidado singular amparado da 
pessoa em condições crônicas sem ter, ao mesmo tempo, um olhar e uma 
consideração com o ambiente/contexto da sua sociabilidade, porque é 
nele que o doente crônico encontrará recursos e dispositivos, desde biop-
síquicos até simbólico-culturais, para lidar com as consequências de sua 
cronicidade. Esse ambiente/contexto compreende desde a esfera familiar 
e de vizinhança até o espaço socioambiental do bairro e a situação social 
e política do momento histórico. Essa ambiência explica os determinantes 
sociais e culturais da experiência do adoecimento e da compreensão de 
seus limites e suas exigências. 

Assim, por exemplo, os diabéticos e os hipertensos são aconselha-
dos com prescrições de regime alimentar e exercícios físicos. Contudo, 
a dificuldade econômica para adquirir os alimentos e a desconsideração 
pelo seu significado simbólico e social, arraigado em profundas tradições 
familiares, leva esses conselhos prescritivos muitas vezes ao descumpri-
mento. Por isso, é necessário engajar nesse caso o próprio entorno fami-
liar para que haja eficácia. O doente crônico precisa receber incentivos do 
seu círculo familiar e de sua rede de apoio social para que assuma o seu 
autocuidado. Outro exemplo é a questão dos exercícios físicos, que exi-
gem um ambiente propício para sua realização. A maioria das pessoas em 
condições crônicas vive em bairros sem nenhum espaço adequado para 
fazer caminhada nem estruturas para desenvolver exercícios físicos. Nesse 
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sentido, o incentivo para que os habitantes se articulem por meio de suas 
representações de bairro para exigir do poder público a construção desses 
espaços faz parte do acompanhamento das suas condições crônicas.

Esses determinantes contextuais locais inserem-se em um âmbito 
mais amplo, que é o ambiente como lugar da sustentabilidade socioam-
biental e reprodução social da vida. Esse ambiente configura as condições 
de vida, incluindo saneamento básico, áreas de lazer, meios habitacionais 
não poluídos com respeito ao ar e à água e medidas de segurança contra 
a violência, para que a população possa gozar de um estado satisfatório 
de saúde. Sem essas condições mínimas, torna-se impossível o acompa-
nhamento e o autocuidado resolutivos de doentes crônicos que incidam 
efetivamente no melhoramento da sua morbidade. Assim, não se pode 
pensar na saúde e no consequente cuidado dessas pessoas sem incluir, 
no acompanhamento, o seu contexto de sociabilidade e ambiente de vida. 

teRRitóRio, ambiente e saúde 

Hoje, a assistência básica de saúde está sempre mais organizada e 
pautada pelo território adscrito da população atendida por determinada 
equipe. Nesse sentido, o território é um dos eixos da atenção básica, mas, 
para isso, é importante entender o que significa território em sua relação 
com a saúde. Território pode ter um significado administrativo de orga-
nização espacial da responsabilização. Nessa compreensão, o território é 
algo exterior à saúde e serve apenas para fins administrativos do sistema. 
Porém, se território significa a apropriação simbólica e social de um espaço 
geográfico como ambiência da sociabilidade para determinado grupo 
humano, então ele está intimamente associado às condições de saúde 
daquela população.   

Esse espaço geográfico assim constituído é o lugar da construção 
e do funcionamento das redes de apoio social da comunidade que habita 
esse território apropriado. Fazer parte desse espaço das sociabilidades coti-
dianas de um grupo determina a identidade dos seus habitantes e define 
as competências para participar das redes e aceder aos serviços oferecidos 
por esse espaço social simbólico. 



 43

Se os determinantes sociais configuram a situação sanitária de um 
grupo social, então a saúde está essencialmente ligada ao espaço social que 
configura esses determinantes e possibilita o surgimento de redes sociais 
de apoio e convivência. Por isso, uma compreensão integral da saúde irá 
incluir as condições espaciais para a reprodução social da vida ou para a 
promoção da qualidade de vida, pois o espaço social oferece os apoios, os 
recursos e as ferramentas para reagir a qualquer quebra do equilíbrio vital. 
Assim, saúde é resiliência ou capacidade de reação, dependendo essen-
cialmente do ambiente coletivo que constitui o espaço geográfico. 

Nesse sentido, os próprios serviços do sistema de saúde precisam 
funcionar em interação com esse espaço social. A efetividade do acesso 
e da resposta às necessidades irá depender de sua inserção no espaço 
das sociabilidades cotidianas dos usuários. Só assim será possível detec-
tar contextos de vulnerabilidade e coletar dados epidemiológicos efetivos 
sobre a situação sanitária daquela comunidade. 

Essa compreensão manifesta-se nos territórios das equipes da Estra-
tégia Saúde da Família, entendidos como espaço das sociabilidades coti-
dianas dos usuários e não como adscrição territorial definida por critérios 
numéricos e administrativos. A atenção ao ambiente é umas das caracte-
rísticas da estratégia e um dos papéis dos agentes comunitários, mas esse 
ambiente não é simplesmente o ecossistema natural, mas o espaço que foi 
apropriado pelo uso social por parte de atores e projetos que configura-
ram esse território. Essa apropriação respondeu a interesses muitas vezes 
antagônicos, que deram origem a conflitos ambientais que externalizaram 
custos ambientais que incidem sobre a saúde dos usuários daquele ter-
ritório. Essa íntima interação entre saúde e espaço geográfico exige uma 
visão ecossistêmica da própria saúde, incluindo em sua compreensão os 
conceitos de desenvolvimento, sustentabilidade e justiça ambiental. 

O desenvolvimento não se identifica simplesmente com progresso 
econômico, expresso pelo PIB, mas significa a melhoria das condições 
sociais de vida da população, produzindo bem-estar coletivo e possibili-
tando maior qualidade de vida. Os critérios para avaliar essa melhoria pro-
porcionada pelo desenvolvimento é a sustentabilidade e a justiça ambien-
tal. A sustentabilidade significa a reprodutibilidade das condições naturais 
para a permanência da biodiversidade base para a criação de condições 
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sociais para a reprodução da vida e da saúde. O critério negativo para ava-
liar essa sustentabilidade é a justiça ambiental, que aponta para a equidade 
no uso de recursos naturais e para o destino dos danos e custos ambien-
tais desse desenvolvimento. O conceito de pegada ecológica ajudou a 
entender que determinados países e grupos sociais gastam muito mais 
recursos naturais para produzir os bens que consomem do que outros, que 
manifestam níveis baixíssimos de consumo. Essa falta de equidade no uso 
dos recursos é totalmente injusta, tornando o desenvolvimento ambiental 
socialmente insustentável. O reverso desse uso não equânime dos recur-
sos são os custos e danos ambientais desse desenvolvimento destinados 
e empurrados, em geral, para populações socialmente vulneráveis e para 
territórios ambientalmente frágeis, dando origem a espaços de injustiça 
ambiental, o que afeta a vida e a saúde dos que os habitam, porque destrói 
o ambiente de reprodução das suas condições de vida. 

Se os doentes crônicos precisam ser promovidos e sustentados em 
sua autonomia no cuidado e na capacidade de reação diante dos riscos de 
agravamento, suas condições ambientais e sociais de vida e de sociabili-
dade conformam o contexto de onde eles retiram os diferentes recursos 
necessários para essa reação e esse cuidado. Contextos ambiental e social-
mente insalubres não oferecem as condições para assumir o autocuidado 
acompanhado da sua situação crônica. Tomar decisões individuais a favor 
de maior qualidade de vida depende de usufruir de contextos coletivos 
de qualidade de vida. Isso significa que o acompanhamento de doentes 
crônicos exige um olhar mais amplo e uma preocupação intersetorial pelos 
ambientes em que eles habitam e convivem.   

planeJamento como exigência ética da Responsabilização 
clínica e sanitaRista

A íntima relação entre saúde e ambiente e a consequente com-
preensão ecossistêmica da própria saúde aponta para o fato de que não 
basta apenas deliberar clinicamente com os doentes crônicos sobre seus 
itinerários terapêuticos, mas, ao mesmo tempo, é necessário se preocupar 
estrategicamente com o seu coletivo pelo planejamento e pela articulação 
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intersetorial de condições ambientais e sociais de saúde em seu território 
de sociabilidade. Nesse sentido, não se cuida de alguém individualmente 
sem preocupar-se com seu coletivo de pertença e por isso a responsabili-
zação clínica pelos doentes crônicos engloba também uma responsabili-
zação sanitarista pelo seu ambiente de reprodução social da vida. Se a res-
ponsabilização clínica exige habilidade para deliberar o melhor caminho 
terapêutico, a consequente responsabilização sanitarista exige competên-
cia para planejar intersetorialmente as condições ambientais e sociais de 
possibilidade para a efetivação desse itinerário de cuidado em situação de 
cronicidade.

O profissional da saúde poderia dizer que essas condições não são 
de sua responsabilidade, porque sua preocupação ética é com o cuidado 
clínico do doente crônico. No entanto, se o cuidado tem que ser etica-
mente resolutivo, não dependendo da pura boa intenção, mas do alcance 
de resultados na melhoria da situação crônica para que haja verdadeira 
responsabilização, então o profissional não pode simplesmente lavar as 
mãos e dizer que essas condições socioambientais não fazem parte do 
seu objeto de preocupação ética profissional. É evidente que a mudança 
e a melhoria dessas condições não são responsabilidade direta dos pro-
fissionais da atenção primária, mas, como a atenção é indissociável da 
gestão, eles precisam articular-se com a comunidade, o conselho munici-
pal, a vigilância e a gestão de saúde e os outros setores da administração 
municipal para que sejam planejadas estratégias de implementação de 
ações intersetoriais para a melhoria das condições socioambientais dos 
territórios de sua responsabilidade sanitarista. Portanto, a preocupação e 
a articulação desse planejamento estratégico, que tem como foco a res-
ponsabilização pelo território de ambiência da população adscrita, fazem 
parte das exigências éticas do profissional da atenção primária em saúde 
(JUNGES; BARBIANI; ZOBOLI, 2015). 

 

conclusões 

Esta reflexão possibilita apontar para a tese de que a verdadeira 
complexidade não se encontra no nível terciário hospitalar, como em geral 
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se pensa, pois esse nível caracteriza-se mais por uma complexidade tec-
nológica, enquanto que o nível primário, em que acontece o acompanha-
mento longitudinal de doentes crônicos, responde ao verdadeiro sentido 
de uma realidade biológica complexa que é definida em sua complexidade 
pelas suas interações com o ambiente que a fazem reorganizar-se con-
tinuamente devido às suas respostas em relação às mudanças das suas 
condições ambientais. Assim também as manifestações da cronicidade de 
um doente dependem em grande parte das condições ambientais e sociais 
de vida desse doente, que lhe permitem ou não a capacidade de reagir 
diante dos riscos e assumir o autocuidado. Por isso, não existe nada mais 
complexo, clínica e sanitariamente falando, do que acompanhar longitu-
dinalmente um doente crônico nos serviços de saúde. Esse é o grande 
desafio ético dos profissionais da atenção primária.
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