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RESUMO: Este estudo analisou a concepção do modelo de assistência à 
saúde na formação do enfermeiro, seu conteúdo ideológico e a sua 
relação com o modelo vigente no Distrito Federal. A pesquisa foi 
realizada no âmbito do Departamento de Enfermagem da Faculdade de 
Ciências da Saúde, da Universidade de Brasília - UnS, em Brasilia, 
Distrito Federal. Neste trabalho, foi analisada a fala e identificada a 
produção cientifica dos enfermeiros-docentes desse Departamento, 
segundo as categorias gramscianas, quais sejam: hegemonia , ideologia e 
intelectual orgânico. Tomou-se como pressuposto a concepção de dois 
modelos de assistência à saúde. O primeiro modelo é centrado no 
mercado a, portanto, ê liberal-privatista, hospitalocêntrico. medicalizante, 
biologicista. baseia-se na figura de um único profissional: o médico. O 
segundo contrapõe-se ao primeiro: é o modelo "tecno-assistencial em 
defesa da vida", equânime, com garantia de acesso universal e 
pressupõe a integralidade das açôes, um projeto politico-ideológico, ético 
e democrático: é a operacionalização do Sistema Único de Saúde - SUS, 
garantido na Constituição Brasileira de 1988. A concepção de assistência 
a saúde identificada na formação do enfermeiro, no Departamento de 
Enfermagem da Faculdade de Ciências da Saúde, da Universidade de 
Brasília - UnS, é a concepção do modelo hegemónico no Distrito 
Federal, o liberal-privatista. Tanto na fala quanto na produção cientifica 
dos docentes, foi identificada uma tendência no sentido de priorizar uma 
concepção de assistência a saúde baseada na integralidade, 
universalidade e eqüidade das ações, com bases democràticas, 
tendências próprias de intelectuais orgânicos em busca de uma nova 
hegemonia. 
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ABSTRACT: This study aimed at analysing the conception of health 
assistance model, its ideological containt and its relation with today's 
model at the Federal District. The research has been accomplished in the 
Nursing Department at the Health Sciences Faculty at the University of 
Brasilia - UnB, in Brasilia, Brazilian capital. ln this work, the speeches 
have been analysed and this department docent nurses scientific 
productions have been identified, according to gramscian categories, that 
is: hegemony, ideology and organic intellect. The conception of two 
health assistance models was taken as presupposed. The first one has 
lhe trade, the hospital and the remedies as its centre focal point. It is also 
biologicist an d has its basis upon the shape of one professional: the 
doctor. Then it is liberalist-private. The second one is supposed to the 
first one. It is the technical assistance model, on the detence of life, 
equanimous, with the guarantee of a universal access. It presupposes 
the integrity of the actions. It is ethical and democratic, a politicai 
ideorogical project: the operationalisation of the Unique Health System 
(SUS), guaranteed by the 1988's Federal Constitution of Brazil. The 
health assistance conception identified in nurse formation at the Nursing 
Department, Faculty of Health Sciences, University of Brasilia - UnB was 
the liberalist private model, hegemonic in the Federal District of Brazil . A 
tendency in the sense of a priorised health assistance conception tounded 
in integrity, universality and equity of actions on democratic bases, 
particular tendencies of organic intellectuals in search of a new hegemony 
has also been identified. 
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RESUMEN: Este estudio analizó la concepción dei modelo de asistencia 
a la salud en la formación dei enfermere, su contenido ideológico y su 
relación com el modelo vigente en el Distrito Federal. La pesquisa fué 
realizada en el âmbito dei Departamento de Enfermeria de la Facultad de 
Ciencias de [a salud, de la Universidad de Brasilia - UnB, en BrasHia, 
Distrito Federal. En este trabajo, fué analizado el discurso e identificada 
la producción cientifica de los enfermeres-docentes de esse 
Departamento, según las categorias gramscianas, cuales sean: 
hegemonía, ideologia e intelectual orgânico. Se tomó como presunción la 
concepción de dos modelos de asistencia a la salud. EI primero modelo 
es concentrado en el mercado y, por tanto, es liberal-privatista, 
hospitalocéntrico, medicalizante, biologicista, se basea en la figura de un 
único prefesional: el médico. EI segundo se contrapone ai primere: es el 
modelo "tecno-asistencial en defensa de la vida~, ecuânime, con garantia 
de acceso universal y presupone la integridad de las acciones, un 
proyecto politico-ideológico, ético y democrâtico: es la operacionalización 
dei Sistema Único de Salud - SUS, garantizado en la Constitución 
Brasileria de 1988. La concepción de asistencia a la salud identificada en 
la formación dei enfermere, en el Departamento de Enfermeria de la 
Facultad de Ciencias de la Salud, de la Universidad de Brasilia - UnB, es 
la concepción dei modelo hegemónico en el Distrito Federal , el liberal
privatista. Tanto en el discurso quanto en la producción científica de los 
docentes, fué identificada una tendencia en el sentido de prioritizar una 
concepción de asistencia a la salud baseada en la integralidad, 
universalidad y equidad de las acciones, com bases democrâticas, 
tendencias prepias de intelectuales orgânicos en busca de una nueva 
hegemonia. 
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