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DOCUMENTO CUCS # 30B 
 
C&SC200712(2)Machado-Monteiro-Queiroz (EA) 
 
Machado MF, Monteiro EM, Queiroz D, Vieira NF, Barroso MG. 
Integralidade, formação de saúde, educação em saúde e as propostas do 
SUS- uma revisão conceitual. Ciência & Saúde Coletiva. (Rio de Janeiro, 
Brasil) 2007 março-abril; 12(2):335-342. 
Objetivos: Este estudo pretende mostrar o princípio da integralidade como um 
eixo que orienta a educação e as ações em saúde.  
Metodologia: Analítica interpretativa. 
Resultados: Para os autores a educação em saúde é um processo pedagógico 
e político que requer o desenvolvimento de um pensamento crítico e reflexivo 
que permita descobrir a realidade e propor ações transformadoras no sujeito 
histórico-social, além de qque permite propor e tomar decisões em saúde sob 
seu próprio cuidado, da família e da coletividade.  
Os autores além de definir o conceito de integridade também o entendem como 
o cuidado concatenado das pessoas, grupos e coletividade. Nesta perspectiva, 
as ações de promoção da saúde devem ser vinculadas com as políticas sociais 
e responder aos problemas e necessidades dos grupos populacionais. 
O Sistema Único de Saúde (SUS) proporciona dois princípios básicos para 
atingir tais objetivos:  o acesso universal e igualitário aos serviços e a 
participação comunitária dentro de uma rede regional, hierárquica e 
descentralizada.  A partir dessa base, o usuário é considerado como sujeito 
histórico, social e político; é articulado a seu contexto familiar, o meio ambiente e 
a sociedade na qual se encontra imerso.  
Conclusões: Os autores concluem ressaltando a importância das ações de 
educação em saúde como uma estratégia integradora de um saber coletivo que 
permita ao indivíduo alcançar sua autonomia e emancipação.  
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