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Resumo: O objeto deste estudo é a interface espiritualidade e Política de Saúde. Pretendeu-se
verificar a possibilidade de uma interface espiritualidade e Política de Saúde na direção de uma
perspectiva de humanização. Para alcançar tal objetivo partiu-se da exposição dos fundamentos da
Política Social no capitalismo, entendendo sua dinâmica contraditória na sociedade de classes e sua
função social. Em seguida, discutiu-se a Política de Saúde no Brasil e o processo de constituição do
marco legal inovador com o advento do SUS. Por fim, se propôs uma ontologia da espiritualidade, a
fim de localizá-la como uma dimensão de necessidade do ser social. Ainda relacionou-se a
espiritualidade à Política de Saúde, bem como o impacto desta associação na humanização da
referida Política no Brasil. Trata-se de um artigo teórico de natureza exploratória ancorado no método
materialista histórico e dialético. Utilizou-se revisão de literatura e foram consultados livros e artigos
científicos que discutem as temáticas da Política Social, Saúde e espiritualidade. Verificou-se que a
espiritualidade tem potencialidades humanizadoras, na medida em que converge com muitos
elementos da PNH do SUS e que pode se constituir como um dos elementos necessários para a
humanização da saúde no Brasil.

Palavras-chave: Espiritualidade. Sistema Único de Saúde – SUS. Política Nacional de Humanização
– PNH.

Abstract: The purpose of this study is to link spirituality to Health Policies. It was intended to verify the
possibility of a connection between spirituality and Health Policy in the direction of a humanization
perspective. In order to achieve this goal, we started with an exposition of the foundations of Social
Policy in capitalism, understanding its contradictory dynamics in class society and its social function.
Subsequently, we discussed the Health Policy in Brazil and the process of constitution of the
innovative legal framework with the advent of the Brazilian Unified Health System (UHS). Finally, an
ontology of spirituality was proposed, in order to locate it as a dimension of the social being&39;s
need. Also, spirituality was related to Health Policy, as well as the impact of this association on the
humanization in such Policy in Brazil. This is a theoretical article, exploratory in nature, anchored in the
historical and dialectical materialist method. We used literature review and consulted scientific books
and articles that discuss the themes of Social Policy, Health and Spirituality. It was verified that
spirituality has humanizing potential, since it converges with many elements of the National
Humanization Policy (NHP) of UHS and it can constitute as one of the necessary elements for the
humanization of health in Brazil.

Keywords: Spirituality. Unified Health System – UHS. National Humanization Policy – NHP.

1 Introdução

O objeto deste estudo é a interface espiritualidade e Política de Saúde. Pretende-se fazer essa
discussão por dois motivos: 1 – Em virtude da débil associação da Espiritualidade com a
Religiosidade, tornando tal discussão recalcada, na medida em que se relaciona essa temática, de
forma equivocada, a crentes fanáticos e proselitistas; 2 – Por conta da necessidade de considerar
outras dimensões de Saúde além daquela materialista-biológica[1], valorizando a subjetividade dos
usuários, e, em última instância, garantindo uma humanização dos serviços de saúde.

Tendo em vista a exposição destas relevâncias para a presente discussão temática partiu-se da
seguinte indagação: É possível propor uma interface espiritualidade e Política de Saúde na direção de
uma perspectiva de humanização

Humanizar, na conceituação deste trabalho, faz referência ao exposto na Política Nacional de
Humanização do Sistema Único de Saúde (SUS), ao tratar desde as questões do atendimento de
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qualidade – com ambientes adequados para os usuários e trabalhadores – às questões de
valorização do saber e da participação popular (BRASIL, 2004).

Para alcançar tal objetivo partiu-se da exposição dos fundamentos da Política Social no capitalismo,
entendendo sua dinâmica contraditória na sociedade de classes e sua função social. Em seguida,
discutiu-se a Política de Saúde no Brasil e o processo de constituição do marco legal inovador com o
advento do SUS. Por fim, propôs-se uma ontologia da espiritualidade, a fim de localizá-la como uma
dimensão de necessidade do ser social. Ainda relacionou-se a espiritualidade à Política de Saúde,
bem como o impacto desta associação na humanização da referida Política no Brasil.

Trata-se de um artigo teórico de natureza exploratória ancorado no método materialista histórico e
dialético. Utilizou-se revisão de literatura e foram consultados livros e artigos científicos que discutem
as temáticas da Política Social, Saúde e espiritualidade.

A projeção que se faz com a presente discussão é que este estudo possa contribuir para um trabalho
profissional mais humano e que supere o ranço medicamentoso e materialista-biomédico do
paradigma científico que se erigiu em torno das ciências da saúde.

2 Fundamentos da Política Social no capitalismo

Este tópico não tem o objetivo de expor o processo de constituição da Política Social a partir de suas
protoformas manifestas noutros modos de produção. O objetivo é tratar a Política Social numa
perspectiva que a vincule ontologicamente à sociedade capitalista. Pretende-se localizá-la como um
elemento contraditório, que atende tanto a necessidade de manutenção do status quo e do sistema de
produção vigente, como as necessidades sociais das classes subalternas.

Os processos de Revolução Burguesa nos diversos países, sobretudo os da Europa, inauguram o
Estado moderno; este – como bem analisaram Marx e Engels (2007), no Manifesto Comunista, e
reiterou Netto (2011) – notadamente um Estado a serviço dos interesses da classe dominante. Este
Estado surge como um complemento, no âmbito superestrutural, do sistema econômico do
capitalismo. Trata-se de uma sociedade complexa que, numa perspectiva de totalidade, legitima a
forma de produção de riqueza inaugurada pelo capitalismo.

Além do Estado, este sistema moderno de produção de riqueza inaugura, também, uma desigualdade
social de natureza nunca antes vista nas sociedades antigas. O capitalismo, a despeito da produção
de riqueza para satisfação das necessidades coletivas, promove, na mesma intensidade, uma
desigualdade profunda; dinâmica resumida na Lei geral de acumulação do capital:

Com efeito, desde a constituição da base urbano-industrial da sociedade
capitalista, o que tem resultado da acumulação é, simultaneamente, um
enorme crescimento da riqueza social e um igualmente enorme crescimento
da pobreza. Da dinâmica do MPC [Modo de Produção Capitalista] – ou, se
quiser, da sua lógica – resulta que o avanço da acumulação polarize, de um
lado, uma gigantesca massa de valores e, de outro, uma intensa concentração
de pobreza (NETTO; BRAZ, 2012, p.150).

É a essa tendência do capitalismo de promover pobreza e desigualdade que o Estado moderno
responderá por meio das Políticas Sociais. Entretanto, é necessário que se exponha outro alvo de
atuação das Políticas Sociais, a saber, o operariado.

O capitalismo concorrencial representou um momento histórico de profunda exploração do trabalho. É
no momento de crise desse estágio que os trabalhadores organizados começam a lutar por melhores
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condições de trabalho, e como resposta, recebem a violência truculenta do Estado moderno.
Entretanto, o final do século XIX, sobretudo nos países europeus, representou um momento de
profunda ameaça ao modo de produção capitalista, na medida em que os trabalhadores exigiam, de
forma cada vez mais organizada, a ampliação de seus direitos; além do fato de que o fantasma
comunista esteve rondando toda a Europa (MARX; ENGELS, 2007).

Essas duas características – a desigualdade social e a pobreza, e a organização da classe operária –
são os elementos constitutivos da “questão social”; um elemento objetivo e outro subjetivo:

A questão social diz respeito ao conjunto das expressões das desigualdades
sociais engendradas na sociedade capitalista madura, impensáveis sem a
intermediação do Estado. [...] É fato conhecido que historicamente a questão
social tem a ver com a emergência da classe operária e seu ingresso no
cenário político, por meio das lutas desencadeadas em prol dos direitos
atinentes ao trabalho, exigindo seu reconhecimento como classe pelo bloco do
poder, e, em especial pelo Estado (IAMAMOTO, 2001, p. 16-17).

A crise de superprodução[2] – característica ineliminável do capitalismo – deixou ao Estado uma
dupla tarefa: 1 – A tarefa de amortizar a classe operária, em virtude do temor das Revoluções
estruturais; 2 – A tarefa de reproduzir a força de trabalho e aumentar o poder de consumo da classe
trabalhadora.

Esse é o cenário que determina a criação das Políticas Sociais, numa perspectiva crítica. Cenário que
reafirma a inerência das Políticas Sociais às dinâmicas da sociedade capitalista dos monopólios
(NETTO, 2011). Nesse sentido, percebe-se que não se trata de um movimento unilateral do Estado
de garantir direitos à sociedade. Também não se pode superestimar o protagonismo do operariado
como único fator determinante para constituição das Políticas Sociais. Trata-se de um movimento
dialético e contraditório, que inclui tanto a necessidade do capitalismo de se reproduzir em tempos de
crise, como resultado de inúmeras reivindicações da luta operária.

No que se refere à empreitada do Estado de amortizar a classe operária, T.H. Marshall (1967), ilustre
sociólogo do Partido Social Democrata, propondo uma confirmação histórica das teses do
economista-social Alfred Marshall (1842-1924), identifica como característica da Inglaterra do século
XX o advento dos direitos sociais como um direito de cidadania; exatamente no período de crise do
capitalismo e consolidação do capitalismo monopolista.

Além da característica da Política Social como direito social, ela se constitui também, e, sobretudo,
como elemento necessário para a reprodução da sociedade capitalista que estava na vigência da
crise de superprodução. A década de 1930 marcou uma das grandes crises do capitalismo do século
XX. A mercadoria produzida em excesso precisava ser realizada, consumida de alguma forma pela
população. O problema estava posto: como fazer as mercadorias serem realizadas se o poder
econômico da classe trabalhadora era apenas para a subsistência e não para o consumo É deste
problema que surge a política econômica de John Maynard Keynes (1883-1946), que deu a base de
sustentação para a generalização das Políticas Sociais e para a constituição dos diversos Welfare
States. Trata-se de uma Política Econômica baseada na ampliação massiva de postos de trabalho
associada a um novo modelo de produção: fordista – produção seriada e em grande escala,

Tal intervenção estatal [...] tinha em perspectiva um programa fundado em
dois pilares: pleno emprego e maior igualdade social, o que poderia ser
alcançado por duas vias a partir da ação estatal: 1. Gerar emprego dos fatores
de produção via produção de serviços públicos, além da produção privada; 2.
Aumentar a renda e promover maior igualdade, por meio de instituição de
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serviços públicos, dentre eles as políticas sociais (BEHRING; BOSCHETTI,
2011, p. 86).

Com o advento dos direitos sociais, como direitos de cidadania – somados aos civis e políticos –,
mais a ampliação do emprego, instauram-se os diversos Welfare States, notadamente marcados pelo
protagonismo das Políticas Sociais como promotoras de cidadania – no sentido de Marshall (1967) –;
da reprodução da força de trabalho; e do controle social.

A Política de Saúde advém desta lógica reprodutora da força de trabalho das Políticas Sociais. O
direito à saúde garantiu que os trabalhadores tivessem acesso a um sistema público – numa
perspectiva generalista –, a fim de que seu poder econômico reverbera-se no consumo das
mercadorias produzidas de forma massiva pelo modelo fordista. Dito de outra forma, o Estado passa
a assumir o papel de promotor da Saúde, com vistas à reprodução da força de trabalho, mas também,
como uma antecipação necessária às reivindicações da classe trabalhadora.

Resta concluir este tópico com uma advertência necessária: as Políticas Sociais não têm
características revolucionárias, no sentido de promoverem rupturas com o modo de produção vigente,
antes estão relacionadas à manutenção deste; como bem sinalizaram Karl Marx (2012), na Crítica do
Programa de Gotha, e o próprio Marshall (1967).

3 A Política de Saúde no Brasil

Expostos os principais fundamentos de constituição das Políticas Sociais no âmbito do capitalismo,
pretende-se, neste tópico, dar centralidade ao processo de constituição da Política de Saúde no
Brasil, tendo em vista a característica heterônoma, desigual e combinada do capitalismo deste país
(FERNANDES, 2006).

A Revolução Burguesa que se concretizou no Brasil não teve característica clássica como na maioria
dos países europeus. Aqui se preservou muitos elementos do Colonialismo. Tratou-se, utilizando o
conceito de Antonio Gramsci (1978), de uma Revolução Passiva. Por este motivo o capitalismo
brasileiro é singular, pois as antigas elites oligárquicas também fazem parte das novas elites
burguesas, numa união dialética entre “velho” e “novo”. Essa realidade interfere desde a relação
capital-trabalho no país, como na relação de heteronomia e de subordinação às economias de
capitalismo central, em virtude do histórico colonial e de dependência do país (FERNANDES, 2006).

Como a dinâmica do imperialismo necessita de países subalternos, dependentes e
“subdesenvolvidos” (LÊNIN, 1985; MANDEL, 1982), o capitalismo brasileiro, por sua vinculação com o
passado, assume essa condição periférica para custear o enriquecimento dos países centrais. Essa
dependência na mesma medida em que agrava as expressões da “questão social”, também torna as
Políticas Sociais cada vez menos descaracterizadas em relação àquelas promovidas pelos Welfares
states dos países centrais. Talvez essa característica do Brasil tenha impedido a concretização de um
Welfare state semelhante aos dos países europeus (BEHRING; BOSCHETTI, 2011).

O desenvolvimentismo monopolista que caracterizou o período da ditadura militar no Brasil
(FERNANDES, 2006) engendrou um sistema onde apenas os que estavam vinculados ao mercado
formal de trabalho eram cobertos pela proteção social, o que excluía a maioria da população
(SANTOS, 1979).

O início de reversão desse quadro se dá com a militância de movimentos sociais que lutaram em prol
da redemocratização do país, bem como pela ampliação dos direitos sociais; destaca-se, nesse
processo, o movimento sanitário, ator extremamente importante para a consolidação de uma Política
de Saúde universal.
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A medicina comunitária[3], ainda na década de 1970, a partir dos princípios de hierarquização,
regionalização e integralidade, começa a influenciar a Política de Saúde no Brasil, posto que a
Organização Mundial da Saúde (OMS) e Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) incorporam
seus ideais. Dessas influências surgem os primeiros movimentos sociais de periferias urbanas, bem
como o CEBES (Centro Brasileiro de Estudos de Saúde) e a ABRASCO (Associação Brasileira de
Saúde Coletiva), reivindicando acesso aos serviços de saúde. Na década de 1980 o movimento
sanitário, baseado nos ideais da medicina comunitária, composto por pessoas organizadas e grupos
partidários em torno do projeto de uma saúde pública e universal, emerge com o objetivo de ocupar
os espaços institucionais e governamentais intervindo com a formulação e elaboração de Políticas
Públicas que respondessem à crise de Saúde do país. O Plano do Conselho Consultivo de
Administração de Saúde Previdenciária (CONAPS) e as Ações Integradas de Saúde foram ações que,
em última instância, influenciadas por atores vinculados a luta sanitária, tinham o objetivo de contribuir
para uma Reforma de saúde no país (BRASIL, 2006a).

Findada a ditadura civil militar a 8ª Conferência Nacional de Saúde (CNS) (1986) surge como um
evento inédito, no que se refere à participação da sociedade civil. Nessa Conferência deliberam-se
ações que objetivavam a conquista de uma Reforma Sanitária. Paim (2008), afirma que o Relatório
Final da 8ª Conferência de Saúde aponta para o projeto da Reforma Sanitária expondo seus principais
elementos: “a) ampliação do conceito de saúde; b) reconhecimento da Saúde como direito de todos e
dever do Estado; c) criação do SUS; d) participação popular; e) constituição e ampliação do
orçamento social” (p. 125).

Concluído o processo de constituinte – processo disputado pelas perspectivas universalistas
(públicas) e neoliberais (privadas) – inaugura-se a Constituição Federal de 1988 (CF/1988), que
incorpora os principais elementos da 8ª CNS.

A política de Saúde, outrora vinculada à medicina previdenciária, excluindo, desta forma, a maior
parte da população dos serviços médicos, foi profundamente afetada com o advento da CF/1988. No
que se referem aos princípios organizativos do SUS, as características de Regionalização,
Descentralização e Participação Popular determinaram a promulgação das Leis 8.08090 e 8.14290,
que tratam do direito à saúde de todo cidadão e da participação da comunidade no sistema de gestão,
bem como da participação na Conferência Nacional de Saúde. Neste sentido, o modelo do SUS tem
por objetivo um rompimento radical com o modelo anterior de gestão da Saúde Pública. A ênfase na
descentralização permitiu que os municípios tivessem a oportunidade de, a partir das realidades
locais, intervirem de acordo com a dinâmica das mesmas. Os princípios gerais do SUS –
universalidade, equidade e integralidade – legitimaram a defesa de um sistema de saúde público e
gratuito, comprometido com a diminuição das desigualdades sociais, e com uma atenção ampla, que
abarque a promoção, prevenção e a assistência em saúde.

Os resultados concretos da efetivação do SUS no Brasil são estudados por Noronha et al (2005 apud
MARQUES; MENDES, 2016) ao destacar “[...] uma série de indicadores que explicitam a melhoria das
condições de saúde da população brasileira” (p. 229) disponíveis no banco de dados do DATASUS
pertencente ao Ministério da Saúde, a saber:

i. queda da mortalidade geral, de 6,3 para 5,6 por mil habitantes, entre 1980 e
2002;

ii. queda da mortalidade infantil, de 45,3 para 25,1 por mil nascidos vivos,
entre 1990 e 2002;

iii. mudança no perfil da mortalidade por causas. Em 1980, entre as cinco
primeiras causas definidas de óbito, estavam: doenças do aparelho
circulatório, causas externas, doenças infecciosas e parasitárias, neoplasias e
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doenças do aparelho respiratório. Em 2000, as doenças infecciosas e
parasitárias, diretamente relacionadas ao abastecimento de água, ao
tratamento de esgoto sanitário e à disposição do lixo, deixam de integrar as
cinco primeiras causas. (Ibidem, p. 229-230).

Entretanto, a despeito dos avanços do marco legal da Política de Saúde no Brasil, a partir da década
de 1970 o neoliberalismo e seu consequente processo de Reforma do Estado, em âmbito mundial,
torna-se o objetivo do capitalismo monopolista. Essa dinâmica incide no Brasil a partir da década de
1990, colocando em xeque os direitos sociais conquistados com a CF/1988 (BEHRING, 2003). A
partir de então a Saúde vem sofrendo processos de desfinanciamento e sinais de privatização,
evidenciando a rápida incorporação do Brasil na lógica do capital mundial. Essa dinâmica neoliberal
também incide nos processos de trabalho em saúde, desencadeando, em última instância, uma
precarização do trabalho profissional que reverbera na desumanização dos serviços do SUS (NELLS,
2016). É contra essa perspectiva de atenção desumana – resultante dessa dinâmica societária – que
este trabalho pretende colocar a dimensão da espiritualidade, como um contraponto ao mercado, à
medicina materialista e bio-medicamentosa, e à indústria farmacêutica.

4 Uma ontologia da espiritualidade e a interface com a Política de Saúde: Humanização do SUS

A partir daqui pretende-se problematizar a possibilidade de humanização do SUS via espiritualidade.
É certo que a dinâmica neoliberal do capitalismo contemporâneo tem rebatido de forma negativa nos
processos de trabalho em saúde, com claras consequências para a humanização. Na tentativa de
fazer frente a esta realidade propõem-se as seguintes indagações acerca da relação espiritualidade e
humanização: Qual a natureza da espiritualidade Qual a relação da espiritualidade com a Saúde, e
em que medida aquela contribui no processo de humanização da referida Política É possível uma
humanização da Política de Saúde via espiritualidade, tendo em vista o caráter contraditório e
funcional das Políticas Sociais em relação ao capitalismo

Em resposta à primeira questão pretende-se fazer uma ontologia da espiritualidade, na mesma
direção da que foi empreendida por Ivo Tonet[4] (2016).

O salto ontológico que essencialmente caracterizou o ser social foi o advento do trabalho. A categoria
trabalho possibilitou uma interação objetiva e subjetiva do homem com a natureza. Uma das
características do trabalho humano, que pressupõe uma consciência teleológica, é a transformação
da natureza (num sentido objetivo) e também do próprio homem (num sentido subjetivo)[5]. Portanto,
o trabalho humano produz objetividade, mas também subjetividade. Toda atividade do ser social
provém do trabalho, isto é, da relação do ser social com a transformação da natureza (TONET, 2016).
É nessa dinâmica que podemos inserir a espiritualidade como uma necessidade que advém da
relação sujeito-natureza no processo de trabalho. Mas o que vem a ser espiritualidade

A espiritualidade para Eymard Vasconcelos (2006) e Boff (2001), é uma experiência que extrapola o
espaço institucional religioso. Ela faz referência a um contato com a transcendência, isto é, uma
dimensão que está para além da percepção imediata da existência:

Espiritualidade refere-se à experiência de contato com esta dimensão que vai
além das realidades consideradas normais na vida humana. Que as
transcende. Seria a arte e o saber de tornar o viver orientado e impregnado
pela vivência da transcendência [...] Transcendência, no sentido aqui adotado,
refere-se a uma dimensão, não imediatamente percebida, da realidade
concreta, material e cotidiana da existência. Algo presente, mas nem sempre
revelado, na experiência histórica do ser humano [...]. Nessa perspectiva,
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transcendência não se opõe a imanência, termo utilizado para se referir à
dimensão concreta, material e empírica da realidade e que, a forma dualista
de compreender a vida, era referida como seu contraponto. Refere-se aqui a
uma transcendência na imanência ou a uma transcendência imanente (BOFF,
2001 apud VASCONCELOS, 2006, p. 30-31).

Nesse sentido, conceituando espiritualidade como uma dimensão da transcendência na imanência,
pode-se compreender que essa forma de expressão da subjetividade é resultante da relação de
trabalho entre sujeito e natureza. Dessa relação surgem várias formas de espiritualidade: a arte, a
música, a literatura, a religiosidade, o esporte, etc. A história da modernidade é bem didática ao
mostrar a relação entre objetividade (estrutura econômico-social) e subjetividade (espiritualidade).
Marshal Berman (1999) trata disso de forma singular ao analisar o advento da Modernidade (estrutura
econômico-social objetiva) e sua relação com o modernismo (expressão sócio-cultural da
subjetividade). Isso posto, fica extremamente complicado associar a discussão da espiritualidade à
dimensão exclusiva da religiosidade, como se este fosse um assunto de crentes fanáticos
proselitistas, sobretudo no que se refere à incorporação dessa dimensão no âmbito da saúde.

Resta identificar a relação da espiritualidade com a Saúde. Um dos princípios norteadores do SUS
brasileiro é a integralidade. Este termo é problemático, pois trata-se de um termo polissêmico. Mattos
(2009) propõe o entendimento dos diversos sentidos desse princípio, mas um sentido em especial
tem relação direta com a espiritualidade: o sentido da “integralidade como um traço da boa medicina”.
Grosso modo, esse sentido de integralidade refere-se à busca de compreensão do “conjunto de
necessidades de ações e serviços de saúde que um paciente apresenta [ou necessita]” (MATTOS,
2009, p. 54). Noutro trabalho, Mattos (2004), nessa mesma direção, afirma a necessidade de
ampliação dos horizontes médicos para a promoção de ações de saúde. Segundo o autor o
conhecimento técnico-científico médico não basta diante da complexa realidade vivenciada pelos
sujeitos que acessam os serviços de saúde. Uma prática médica verdadeiramente integral pressupõe
uma aproximação dessa realidade intersubjetiva, visto que a relação médico-paciente é uma relação
entre sujeitos:

Defender a integralidade é defender antes de tudo que as práticas em saúde
no SUS sejam sempre intersubjetivas, nas quais profissionais de saúde se
relacionem com sujeitos, e não com objetos. Práticas intersubjetivas envolvem
necessariamente uma dimensão dialógica. Isso confere às práticas de saúde
um caráter de prática de conversação, na qual nós, profissionais de saúde,
utilizamos nossos conhecimentos para identificar as necessidades de ações e
serviços de saúde de cada sujeito com o qual nos relacionamos, para
reconhecer amplamente os conjuntos de ações que podemos pôr em prática
(incluindo as ações como aconselhamento e as chamadas práticas de
educação em saúde) para responder as necessidades que apreendemos. [...]
defender a integralidade nas práticas é defender que nossa oferta de ações
deve estar sintonizada com o contexto específico de cada encontro (MATTOS,
2004, p. 1414).

É dentro dessa perspectiva de integralidade que se inserem as experiências de Educação Popular em
Saúde (EPS). A EPS tem uma característica muito próxima da prevenção, mas difere dela pelo fato
de que leva em consideração o contexto sociocultural, respeitando as práticas culturais e
mítico-religiosas; estabelecendo um diálogo para que em última instância exista uma efetiva
prevenção em saúde (SMEKE; OLIVEIRA, 2001; VASCONCELOS, 2006).

Essa aproximação da integralidade em saúde com a dimensão da espiritualidade legitima as diversas
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Terapias Alternativas (TA), tornando o SUS um sistema de atenção às necessidades de saúde nas
dimensões bio-psico-sócio-espirituais. Essas, TA, são procedimentos de saúde, incorporados ao SUS,
que rompem com a lógica biomédica e medicamentosa características da medicina materialista,
mesmo tendo natureza integrativa. É o caso da Medicina Tradicional Chinesa – Acupuntura,
Homeopatia, Plantas medicinais e fitoterapia, Termalismo e Medicina Antroposófica. Algumas dessas
experiências partem de concepções diferentes de saúde, numa relação de complementaridade entre
corpo, alma e espírito (BRASIL, 2006b). No Brasil existe também uma Política Nacional de Educação
Popular em Saúde, que tem o objetivo de valorizar o saber popular e as diversas concepções culturais
tradicionais sobre a saúde – estão inclusos o saber popular religioso/espiritual (BRASIL, 2012).

Entretanto, não é apenas a sensibilidade do profissional que faz convergir os temas da espiritualidade
e da saúde. Pesquisas evidenciam que a espiritualidade dos pacientes dos serviços de saúde
também contribui de forma positiva para a promoção e recuperação da mesma. Seja no que se refere
à saúde física de uma forma geral (GUIMARÃES; AVEZUM, 2007); à qualidade de vida relacionada a
pacientes oncológicos terminais (FORNAZARI; FERREIRA, 2010); ao enfrentamento da dor
(RIZZARDI; TEIXEIRA; SIQUEIRA, 2010); à relação com o idoso (LUCCHETTI et al., 2011) ou aos
benefícios para pacientes cardiovasculares (LUCCHETTI; LUCCHETTI; AVEZUM, 2011), o fato é que
a espiritualidade já foi incorporada ao conhecimento da saúde, além de ser uma realidade que fez
com que a própria OMS previsse a inclusão dessa dimensão como um dos elementos
multidimensionais no conceito de saúde em 1988 (FREIRE; SALGADO, 2008; PEDRÃO; BERESIN,
2010; OLIVEIRA; JUNGES, 2012).

No que se refere à relação da espiritualidade com a humanização, levando em consideração a
proposta de humanização da PNH, a saber:

[...] ofertar atendimento de qualidade [...] com melhoria dos ambientes de
cuidado e das condições de trabalho dos profissionais [...] [a ultrapassagem
das] fronteiras, muitas vezes rígidas, dos diferentes núcleos de saber/poder
que se ocupam da produção da saúde [...] e mudança na cultura da atenção
dos usuários e da gestão dos processos de trabalho (BRASIL, 2004, p. 6-7).

E, além disso, tem como Princípio ordenador da Política a “Valorização da dimensão subjetiva e social
em todas as práticas de atenção e gestão” (BRASIL, 2004); e como Diretrizes Gerais para a
implementação:

[...] 3. Estimular práticas resolutivas, racionalizar e adequar o uso de
medicamentos, eliminando ações intervencionistas desnecessárias.

4. Reforçar o conceito de clínica ampliada: compromisso com o sujeito e seu
coletivo, estímulo a diferentes práticas terapêuticas e co-responsabilidade de
gestores, trabalhadores e usuários no processo de produção de saúde.

5. Sensibilizar as equipes de saúde em relação ao problema da violência
intrafamiliar (criança, mulher e idoso) e quanto à questão dos preconceitos
(sexual, racial, religioso e outros) na hora da recepção e dos
encaminhamentos.

6. Adequar os serviços ao ambiente e à cultura local, respeitando a
privacidade e promovendo uma ambiência acolhedora e confortável (BRASIL,
2004, p. 12-13).

Pode-se inferir que a espiritualidade caminha numa direção muito próxima à da PNH, pois esta última
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se mostra inclusiva no que se referem a práticas de Saúde que respeitam a subjetividade, a cultura, e
as especificidades dos usuários dos serviços. A adequação de medicamentos, o estímulo a diferentes
práticas terapêuticas – incluindo as com características espiritualistas –, a sensibilização quanto à
questão do preconceito religioso, e a adequação dos serviços à cultura local, são sinais claros da
possibilidade da espiritualidade como prática de humanização resguardada pela PNH.

Obviamente que esta associação abala interesses de determinados segmentos do setor de saúde,
leia-se: os grandes complexos industriais farmacêuticos, responsáveis, de certo modo, pelo
paradigma científico bio-medicamentoso que foi erigido em torno das ciências da saúde. O caso da
Saúde Mental é emblemático nessa direção. Robert Whitaker (2017) analisa a epidemia das doenças
mentais nos Estados Unidos e conclui que esta é resultante de um processo iatrogênico patenteado e
sustentado pelas Indústrias Farmacêuticas. Superar esse ranço medicamentoso é necessário, além
de ser um pré-requisito para a humanização da saúde, sobretudo no campo da saúde mental; Política
que sofreu rupturas com o modelo manicomial, mas que ainda o reproduz de forma subjetiva e
ideológica.

Resta problematizar se a espiritualidade, como um recurso potencial para a humanização do SUS, é
eficiente nessa empreitada. Primeiro, é necessário considerar que a demanda por uma humanização
nos serviços do SUS é determinada, também, por uma dinâmica societária – do capitalismo no seu
estágio monopolista de modelo neoliberal – que precariza os processos de trabalho em Saúde. Isto
posto, o problema da desumanização do SUS não se resolverá de forma unidirecional, considerando
apenas a potencialidade da espiritualidade e da PNH. Doutro lado, ainda que se fortaleçam as
Políticas Sociais com maior financiamento e democratização da gestão e controle, não se pode ter a
certeza que isso reverbere numa humanização da Política de Saúde, pois se desconsideraria a
subjetividade dos sujeitos profissionais nesse processo.

Neste trabalho, assume-se o entendimento de que o problema da desumanização do SUS deve ser
encarado numa perspectiva de totalidade, englobando as ações objetivas – financiamento e
democratização da gestão e controle da Política de Saúde – e as subjetivas – consideração da
dimensão da espiritualidade como uma potencial humanizadora na atenção em Saúde. Fazendo esse
exercício de análise da dimensão dialética das Políticas Sociais, sem perder de vista seu caráter
contraditório como funcional à lógica capitalista e subserviente a dois senhores (capital-trabalho), é
possível uma humanização da Saúde nos termos do que propõe a PNH, desde que tratada numa
perspectiva de totalidade – de forma objetiva e subjetiva – considerando desde os aspectos de
financiamento do SUS até as abordagens profissionais não restritas às dimensões biomédicas; com
atenção especial, tendo em vista os objetivos deste trabalho, à espiritualidade.

5 Considerações Finais

A exposição dos fundamentos para a constituição das Políticas Sociais no capitalismo mostrou o
caráter contraditório destas, na medida em que reproduzem a lógica do capital e garantem
necessidades básicas da população. A Política de Saúde no Brasil também se mostrou alvo de
embates e disputas; manifestos, mais explicitamente, no processo de constituinte, e, mais
recentemente, a partir dos anos 1990 com o advento do neoliberalismo. A dinâmica do neoliberalismo,
incidindo nos processos de trabalho em saúde, desumaniza os serviços do SUS, o que demanda uma
urgente intervenção do Estado para reversão desse quadro.

Verificou-se que a espiritualidade – uma das necessidades do ser social, numa perspectiva
filosófico-ontológica – tem potencialidades humanizadoras, na medida em que converge com muitos
elementos da PNH do SUS e que pode se constituir como um dos elementos necessários para a
humanização da saúde no Brasil. Entretanto, a empreitada da humanização do SUS precisa ser
encarada numa perspectiva de totalidade, considerando os aspectos objetivos – financiamento,
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democratização e gestão – e subjetivos – experiências como as da espiritualidade, convergentes com
a PNH.

O movimento de análise feito por este trabalho para verificar a possibilidade de humanização do SUS
via espiritualidade tentou cumprir tal objetivo. Entretanto, ainda se fazem necessárias pesquisas mais
aprofundadas sobre essa possível relação. Sobretudo, pesquisas que não superestimem a
capacidade da espiritualidade alijada de determinantes estruturais.

29/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/a_interface_espiritualidade_e_politica_de_saude_algumas_reflexoes.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.11-15,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



Referências

BEHRING, Elaine Rossetti. Brasil em Contra-Reforma: desestruturação do Estado e perda de direitos.
São Paulo: Cortez, 2003.

BEHRING, Elaine Rossetti; BOSCHETTI, Ivanetti. Política Social: fundamentos e história. 9 ed. São
Paulo: Cortez, 2011.

BERMAN, Marshal. Introdução. Tudo que é sólido desmancha no ar. A aventura da modernidade. São
Paulo: Schwarcz Ltda., 1999.

BOFF, Leonardo. Espiritualidade: um caminho de transformação. Rio de Janeiro: Sextante,

2001.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria-Executiva. Núcleo Técnico da Política Nacional de
Humanização. HumanizaSUS: Política Nacional de Humanização: a humanização como eixo
norteador das práticas de atenção e gestão em todas as instâncias do SUS. Brasília: Ministério da
Saúde, 2004. Disponível em: Acesso em: 10 fev. 2017.

______. ______. Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa. A construção do SUS: histórias da
Reforma Sanitária e do Processo Participativo. Brasília: Ministério da Saúde, 2006a. Disponível em:
Acesso em: 14 jun. 2017.

______. ______. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Política

Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS. Brasília: Ministério da Saúde,

2006b. Disponível em: Acesso em: 10

fev. 2017.

______. ______. Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa. Política Nacional de Educação
Popular em Saúde. Brasília:

Ministério da Saúde, 2012.

FERNANDES, Florestan. A Revolução Burguesa no Brasil: ensaio de interpretação sociológica. 5 ed.
São Paulo: Globo, 2006.

FORNAZARI, Silvia Aparecida; FERREIRA, Renatha El Rafihi. Religiosidade/Espiritualidade em
Pacientes Oncológicos: Qualidade de Vida e Saúde.

Psicologia: Teoria e Pesquisa. v. 26, n. 2. 2010, p. 265-272. Disponível em:

37722010000200008&script=sci_abstract&tlng=pt> Acesso em: 19 jun. 2017.

29/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/a_interface_espiritualidade_e_politica_de_saude_algumas_reflexoes.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.12-15,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



FREIRE, Gilson; SALGADO, Mauro Ivan. Uma nova visão da medicina. In: ______. Saúde e

espiritualidade: uma nova visão da medicina Livro I. Belo Horizonte: Inede, 2008. p. 39-114.

GRAMSCI, Antonio. Obras escolhidas. São Paulo: Martins Fontes, 1978.

GUIMARÃES, Hélio Penna; AVEZUM, Álvaro. O impacto da espiritualidade na saúde

física. Revista Psiquiatria Clínica. 34, supl. 1, 2007. p. 88-94. Disponível em:

Acesso em: 19 jun. 2017.

IAMAMOTO, Marilda Villela. A Questão Social no capitalismo. In: Revista Temporallis, ano 2, n. 3,
Brasília: ABEPPS, Grafline, 2001. p. 9-32.

LÊNIN, Vladimir Ilich. O imperialismo: fase superior do capitalismo. 3 ed. São Paulo: Global, 1985

LUCCHETTI, Giancarlo et al. O idoso e sua espiritualidade: impacto sobre diferentes

aspectos do envelhecimento. Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia. 14(1). Rio de

Janeiro: 2011. p. 159-167. Disponível em:

Acesso em: 19 jun. 2017.

LUCCHETTI, Giancarlo; LUCCHETTI; Alessandra Lamas Granero; AVEZUM; Álvaro Jr.

Religiosidade, Espiritualidade e Doenças Cardiovasculares. Revista brasileira de cardiologia.

24(1), 2011. p. 55-57. Disponível em:

Acesso em: 19 jun. 2017.

MANDEL, Ernest. O Capitalismo Tardio. São Paulo: Abril Cultural, 1982.

MARQUES, Rosa Maria; MENDES, Áquilas. O Sistema Único de Saúde e o processo de
democratização da sociedade brasileira. Acesso em: Disponível em: 19 jan. 2016.

MARSHALL, Thomas Humphrey. Cidadania, classe social e status. Rio de Janeiro: Zahar Editores,
1967.

MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. Manifesto Comunista. 5 ed. São Paulo: Boitempo, 2007.

MARX, Karl. Manuscritos econômico-filosóficos. 3 ed. São Paulo: Boitempo, 2008.

______. Crítica do Programa de Gotha. São Paulo: Boitempo, 2012.

29/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/a_interface_espiritualidade_e_politica_de_saude_algumas_reflexoes.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.13-15,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



MATTOS, Ruben Araujo de. A integralidade na prática (ou sobre a prática da integralidade). Caderno
de Saúde Pública. 20(5), Rio de Janeiro, 2004, p. 1411-1416. Disponível em:

Acesso em: 14 jun. 2017.

______. Os Sentidos da Integralidade: algumas reflexões acerca de

valores que merecem ser defendidos. In: PINHEIRO, Roseni; MATTOS, Ruben Araújo de

(org.). Os sentidos da integralidade na atenção e no cuidado à saúde. 8 ed. Rio de Janeiro: UERJ,
IMS: ABRASCO, 2009. p. 43-68.

NELLS, Talita Fernandes. Humanização em Saúde frente ao processo de precarização do trabalho:
Análise acerca da Política Nacional de Humanização da Saúde no âmbito do SUS. 169f. Dissertação.
Mestrado em Políticas Públicas, Universidade Federal do Maranhão/São Luís, 2016.

NETTO, José Paulo. Capitalismo monopolista e Serviço Social. 8 ed. São Paulo: Cortez, 2011.

______; BRAZ, Marcelo. Economia Política: uma introdução crítica. 8 ed. São Paulo: Cortez, 2012.

OLIVEIRA, Márcia Regina de; JUNGES, José Roque. Saúde mental e

espiritualidade/religiosidade: a visão de psicólogos. Estudos de Psicologia, 17(3), 2012, p.

469-476. Disponível em:

294X2012000300016> Acesso em: 16 set. 2016.

PAIM, Jairnilson Silva; FILHO, Naomar de Almeida. Saúde coletiva: uma “nova saúde pública” ou
campo aberto a novos paradigmas Revista Saúde Pública. 32 (4), 1998, p. 299-316. Disponível em:
Acesso em: 16 jun. 2017.

PEDRÃO, Raphael de Brito; BERESIN, Ruth. O enfermeiro frente à questão da

espiritualidade. Revista – einstein. 8 (1 Pt 1); 2010, p. 86-91. Disponível em

Acesso em: 28 jun.

2017.

RIZZARDI, Camilla Domingues do Lago; TEIXEIRA, Manoel Jacobsen; SIQUEIRA, Silvia

Regina Dowgan Tesseroli de. Espiritualidade e religiosidade no enfrentamento da dor. O

mundo da saúde. 34(4), 2010. p. 483-487. Disponível em:

br/pdf/mundo_saude/79/483e487.pdf> Acesso em: 19 jun. 2017.

SANTOS, Wanderley Guilherme dos. Cidadania e Justiça Social. Rio de Janeiro: Campus, 1979.

SMEKE, Elizabeth de Leone Monteiro; OLIVEIRA, Nayara Lúcia Soares de. Educação em

29/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/a_interface_espiritualidade_e_politica_de_saude_algumas_reflexoes.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.14-15,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



saúde e concepções de sujeitos. In: VASCONCELOS, Eymard Mourão (org.). A saúde nas

palavras e nos gestos: reflexões da rede de educação popular e saúde. São Paulo: Hucitec,

2001. p.115-136.

TONET, Ivo. Marxismo, religiosidade e emancipação humana. Maceió: Coletivo Veredas, 2016.

VASCONCELOS, Eymard Mourão. Educação popular nos serviços de saúde. 2 ed. São Paulo:
Hucitec, 1991.

______. A espiritualidade no cuidado e na educação em saúde. In:______(org.). A

espiritualidade no trabalho em saúde. São Paulo: Hucitec, 2006. p. 13-153.

WHITAKER, Robert. Anatomia de uma epidemia: pílulas mágicas, drogas psiquiátricas e o aumento
assombroso da doença mental./Robert Whitaker; tradução de Vera Ribeiro. – Rio de Janeiro: Editora
Fiocruz, 2017.

[1] A medicina materialista é influenciada diretamente pelo positivismo, e com características de uma
ciência newtoniana-cartesiana. Essa medicina compreendia que “A unidade humana, sem alma, nada
mais é que uma máquina física, estava agora entregue unicamente à causalidade das forças da
matéria – e à medicina competia impor-lhe o mais rígido controle. Prioriza-se a ação artificial ao
funcionamento natural dos órgãos, destituindo-se a natureza de qualquer possível sabedoria [...] a
doença passa a ser um casual distúrbio físico” (FREIRE; SALGADO, 2008, p. 71-72).

[2] “[...] não há insuficiência na produção de bens, não há carência de valores de uso; o que ocorre é
que os valores de uso não encontram escoamento, não encontram consumidores que possam pagar
o seu valor de troca e, quando isso se evidencia, os capitalistas tendem a travar a produção; na crise
capitalista, a oferta de mercadorias torna-se excessiva em relação à procura (demanda) e, então,
restringe-se ao limite a produção” (NETTO; BRAZ, 2012, p. 171).

[3] “[...] medicina menos comprometida com o lucro das empresas médicas e das empresas
fabricantes de produtos de saúde e mais voltada para a atuação nas raízes das doenças, não se
prendendo apenas nos aspectos biológicos. Uma medida que procura novos canais de ação junto à
população e que acredita ser a classe trabalhadora organizada a grande agente de melhoria das
condições de saúde” (VASCONCELOS, 1991, p. 23).

[4] Ivo Tonet (2016) propõe uma ontologia da Religiosidade. Não pretendo dar especificidade a
questão da Religiosidade, mas seguirei o caminho traçado pelo autor para tratar da Espiritualidade,
numa perspectiva filosófico-ontológica.

[5] Reflexão proposta por Marx (2008) nos Manuscritos econômico-filosóficos de 1844.
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