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dEdiCatória

Dedico este livro aos usuários e profissionais da saúde 
que enfrentam a luta pelo SUS universal, equânime e de qualidade, 
em tempos de duros ataques aos trabalhadores e às políticas sociais. 

“Tornou-se aterradoramente claro que a nossa  
tecnologia ultrapassou a nossa humanidade.”

Albert Einstein
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Prefácio

O desenvolvimento das forças produtivas ao longo da 
histórica trajetória humana decorre da relação dos 

homens – tratados aqui a partir da concepção do humano-
-genérico – com a natureza, transformando-a conforme suas 
necessidades. Sabemos que quanto mais o homem transforma a 
natureza, mais ele também se transforma, criando as condições 
para o histórico “recuo das barreiras naturais”. Assim, por meio 
do trabalho, o animal se torna efetivamente homem, agindo tele-
ologicamente e, deste modo, enfrentando as causalidades, inicial-
mente apresentadas pela natureza e depois, pelo conjunto de 
processos criados pelo próprio homem – as causalidades postas.

Na relação com a natureza, o homem desenvolve suas 
próprias habilidades e cria, a partir de determinados fins, instru-
mentos, que simultaneamente possibilitam e complexificam o 
desenvolvimento do processo de trabalho. 

Entretanto, a análise ontológica não pode desconsiderar 
a história, ou seja, o desenvolvimento das forças produtivas 
decorrente do aprimoramento da relação do homem com a 
natureza por meio do trabalho está impregnado da proces-
sualidade histórica, e neste caso, do surgimento das classes 
sociais, da sociedade a partir delas organizada e da divisão 
social do trabalho. A criação da máquina e sua incorporação 
na chamada “grande indústria” atendeu, conforme Marx nos 
apresenta no primeiro livro de O Capital, as necessidades e 
interesses do capital industrial e neste sentido, de determi-
nada classe social – a burguesia.

Assim, podemos entender que, se por um lado, o desenvolvi-
mento da tecnologia – seja esta entendida, em linhas gerais, pela 
adoção de equipamentos, bem como por determinados processos 
produtivos em si – resulta da relação ontológica entre homem e 
natureza e neste sentido, trouxe consequências universais; por 
outro e contraditoriamente, ela responde também a necessidades 
históricas, que em uma sociedade de classes tende a priorizar 
àquelas advindas da classe que naquele momento domina. 
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Deste modo, é a partir deste entendimento que o livro 
“Tecnologia e Saúde: o paradoxo da inovação” de autoria de 
Erika Schreider nos apresenta a incorporação da tecnologia 
na política pública de saúde, bem como suas contradições em 
relação ao acesso da classe trabalhadora à saúde. 

Assim, o livro é produto da Tese de Doutorado intitulada 
“Tecnologia e Saúde: impactos para o processo de trabalho em 
uma unidade hospitalar de alta complexidade”, defendida em 
junho de 2021 pela autora junto ao Programa de Pós-Graduação 
em Serviço Social da UFRJ, e expressa, não somente a curiosi-
dade crítica que move toda a pesquisa, mas, sobretudo, a expe-
riência profissional cotidiana de Erika Schreider como assistente 
social em unidades públicas de saúde e como docente na Área de 
Serviço Social há mais de uma década. 

A pesquisa desenvolvida por Erika Schreider, e parcialmente 
apresentada neste livro, parte de sua percepção da realidade e 
do reconhecimento que a adoção da tecnologia nos processos 
de trabalho humano no campo da saúde, se por um lado, pode 
trazer impactos positivos para o tratamento do usuário singular 
e sua eventual recuperação, também, por outro, responde a inte-
resses muito mais amplos vinculados ao desenvolvimento e traje-
tória da política de saúde no Brasil. 

Contudo, a autora nos alerta que esta relação não se mostra 
imediatamente, sobretudo no campo da saúde; ao contrário, nesta 
esfera o apelo à neutralidade científica tende a mascarar esta 
relação, tendo em vista que todo avanço tecnológico proporciona 
ganhos no diagnóstico e tratamento de doenças. Ou seja, nesta 
sociedade é mais interessante [porque vinculado aos interesses e 
necessidades do capital] o investimento nas consequências provo-
cadas pela doença, do que o impedimento do seu surgimento, 
pois este exigiria a mudança radical e imprescindível no modo 
de vida e de trabalho de homens e mulheres ao redor do mundo, 
pondo em xeque a sociedade burguesa e incidindo diretamente 
na urgente e necessária construção de uma nova sociedade. 

Assim, a principal conclusão a que Erika Schreider chega 
é a de que, a despeito do reconhecimento dos benefícios que a 
ciência moderna e sua aplicação tecnológica trouxeram à huma-
nidade, a adoção da tecnologia no campo da saúde está pautada 
pela inflexão mencionada no parágrafo acima, a qual em um país 
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particular como o Brasil tem consequências ainda mais dramá-
ticas, notadamente em meio aos ataques neoliberais às políticas 
públicas a partir dos anos de 1990. A análise apresentada no 
livro que ora se apresenta, dividido em dois capítulos, explicita 
também o papel e a função de classe que desempenha o Estado 
brasileiro nesta relação entre a adoção da tecnologia na saúde e os 
interesses imediatos do capital. O Estado – que sabemos possuir 
um caráter de classe – assume uma funcionalidade central neste 
processo de várias maneiras, tal como o livro de Erika Schreider 
explicita. 

Por tudo isso, destaco a relevância do livro “Tecnologia e 
Saúde: o paradoxo da inovação” de autoria de Erika Schreider e a 
nossa imprescindível apreciação, pois ele, além de nos apresentar 
nitidamente esta relação, nos convida a análise crítica da reali-
dade, principalmente em momentos tão sombrios que vivemos 
no Brasil e no mundo, assolados ainda mais pela pandemia de 
COVID-19. 

Boa leitura!

Fátima Grave Ortiz

Rio de Janeiro, 26 de agosto de 2021.
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Introdução

Este livro é resultado de uma pesquisa realizada entre 2017 
e 2021, que deu origem à tese de doutorado defendida 

em maio de 2021. O referido estudo teve como objetivo central 
compreender o(s) impacto(s) da incorporação tecnológica, 
do tipo hardware ou dura1, especialmente equipamentos e 
maquinários, no processo de trabalho do Centro de Tratamento e 
Terapia Intensiva (CTI)2– adulto, numa instituição de tratamento 
oncológico. Para tanto, realizamos uma pesquisa bibliográfica, 
documental e empírica, por meio da realização de entrevistas 
com os trabalhadores. A hipótese que orientou nossa pesquisa 
naquela ocasião foi de que, na área da saúde, contraditoriamente, 
a incorporação da tecnologia nem sempre otimiza o processo de 
trabalho; ao contrário, incide negativamente. 

O livro em tela apresenta parte das reflexões contidas 
na tese, destacando a análise que nos propusemos acerca 
da tecnologia em saúde, e estabelecendo as mediações com 
a estrutura capitalista. No entanto, algumas contribuições 
desenvolvidas na tese, tais como: as reflexões acerca do processo 
de trabalho e saúde, as imbricações entre tecnologia em saúde e 
oncologia, bem como a análise de dados, foram suprimidas deste 
livro, visto que tomamos como decisão metodológica trazer o 
debate mais amplo acerca da ciência e sua aplicação tecnológica 
no capitalismo contemporâneo, com centralidade para a 
desmistificação do caráter neutro e inquestionável dos avanços 
tecnológicos, sobretudo no âmbito da saúde.  

1 Merhy et al (2002) trouxeram contribuições relevantes acerca da tecnologia 
em saúde, alargando o entendimento dessa categoria. Desse modo, a partir da 
discussão dos autores existem três modalidades de tecnologias em saúde: os 
instrumentos, equipamentos e dispositivos de usos terapêuticos, denominados 
de tecnologias duras; o saber técnico estruturado em uma determinada área de 
conhecimento, consideradas tecnologias leve-duras; e as leves, que são aquelas 
que estão dadas nas relações entre os sujeitos e processos de gestão de serviços 
que possuem materialidade na ação propriamente dita.
2 O CTI foi uma alternativa metodológica visto que este setor congrega um 
universo importante de tecnologias do tipo hardware, sobretudo aquelas 
advindas da indústria de base mecânica, eletrônica e de materiais, em especial 
equipamentos e maquinários.
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A sociedade contemporânea possui inúmeros desafios, e 
o desenvolvimento tecnológico, paradoxalmente, é um deles. 
A ciência e a tecnologia trouxeram e trazem conquistas funda-
mentais para o gênero humano. Atualmente presenciamos um 
intenso desenvolvimento tecnológico que aumenta ainda mais 
o potencial para o bem-estar coletivo, mas ao mesmo tempo e, 
contraditoriamente, pode produzir o seu contrário. O processo 
de desenvolvimento tecnológico contemporâneo é permeado por 
múltiplas determinações e, para compreendê-las e estabelecer 
suas mediações com a estrutura capitalista, há a necessidade de 
estudos e análises. 

A ciência e a tecnologia não estão alheias ao desenvolvimento 
e à complexificação do ser social, na verdade fazem parte desse 
processo e, portanto, carregam em si o caráter ontológico e 
histórico da humanidade. Portanto, se também possuem uma 
dimensão histórica, trazem aspectos específicos que se relacionam 
com a estrutura da sociedade na qual estão inseridas. Assim, os 
avanços tecnológicos são correspondentes ao desenvolvimento 
dos meios de trabalho, que são modificados pelos homens, com 
a finalidade de atender determinada(s) necessidade(s), de acordo 
com a estrutura social em que estão inseridos. Desse modo, o 
desenvolvimento tecnológico em dada sociedade corresponde 
às necessidades, visões de mundo e interações que os homens 
estabelecem em tal sociedade e, sendo assim, não são neutras, são 
marcadas pela estrutura socioeconômica em que estão inseridas, 
adquirem sentido e respondem a certos interesses. 

O desenvolvimento dos meios de trabalho é proveniente da 
complexificação do ser social que ocorre a partir do acúmulo 
humano-genérico de conhecimentos e habilidades. Assim, os 
homens, a partir dos conhecimentos e habilidades adquiridos 
e de suas necessidades, criam instrumentos de trabalho, num 
processo incessante e cada vez mais complexo. A tecnologia é 
fruto desse desenvolvimento histórico da humanidade, ou seja, o 
surgimento da tecnologia se deu a partir da relação dos homens 
entre si e destes com a natureza, através do trabalho. Todavia, o 
desenvolvimento tecnológico possui determinações específicas, 
de acordo com a sociedade em que está inserido. Portanto, deve 
ser compreendido também a partir de sua história e das relações 
que estabelece num dado ordenamento social.
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Na perspectiva de aumentar a qualidade de vida em 
sociedade, o desenvolvimento científico e sua aplicação 
tecnológica deveriam estar a serviço da humanidade. Todavia, na 
sociedade burguesa, em que há a subalternização dos interesses 
e necessidades sociais às do capital, as prioridades invertem os 
sinais e, portanto, os interesses coletivos são secundarizados 
num processo em que o valor de troca é privilegiado e, assim, 
ocorre a fetichização da tecnologia e a objetificação do homem. 
Esse desafio não está colocado pela tecnologia em si, mas pela 
estrutura de classe inerente à sociedade capitalista, na qual há 
a generalização das relações de troca e de mercadorias, numa 
hipertrofia do valor de troca e no privilegiamento de certos 
interesses em detrimento de outros. Essa lógica impacta as 
relações humanas no cotidiano mais simples e, sobretudo, afeta 
o mundo do trabalho e, por consequência, historicamente, uma 
parcela significativa da sociedade, os trabalhadores, sofre os 
impactos mais danosos imputados pela ordem burguesa e pelo 
modo como essa sociedade usa a ciência e a tecnologia. 

O processo de intensificação e apologia ao desenvolvimento 
tecnológico presente na sociedade moderna, na qual os valores e 
discursos enaltecem indiscriminadamente a tecnologia, pode ser 
observado nas mais variadas áreas, impactando decisivamente as 
relações sociais. A área da saúde não está alheia a este processo, 
ao contrário; sofre profunda influência, visto que, nessa área 
em especial, os equipamentos e recursos tecnológicos são 
vistos como se fossem dotados de uma neutralidade, trazendo 
impreterivelmente benefícios para a prevenção, o diagnóstico 
e o tratamento de diversas doenças. Tal questão nos remete 
ao caráter mistificador inerente à tecnologia no ordenamento 
capitalista, ou seja, num primeiro olhar, conseguimos perceber 
a importância da tecnologia e seus aspectos positivos e benéficos 
para a humanidade. Todavia, num olhar mais cauteloso, 
podemos compreender determinações outras da tecnologia em 
sua mediação com a totalidade. 

A saúde é uma das áreas que mais introduz e utiliza recursos 
tecnológicos, pois a tecnologia tem um papel absolutamente rele-
vante no tocante a pesquisas diagnósticas, realizações de trata-
mentos e cura de várias doenças. Desse modo, a saúde congrega 
uma grande diversidade tecnológica, desde equipamentos mais 
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simples até os de alta complexidade, inclusive a indústria de equi-
pamentos e recursos de saúde é bastante diversificada e possui 
grande potencial de inovação. Assim, a relação entre a tecnologia 
e a área da saúde é aprofundada e assume particularidades.

A intensificação da incorporação tecnológica na área da 
saúde impacta de diferentes maneiras e assume diversas formas 
nas relações sociais. Portanto, encontramos especificidades desse 
impacto na política de saúde e em sua forma de acesso, na saúde 
do trabalhador, nas relações entre os trabalhadores, entre os 
trabalhadores e usuários de determinado serviço, nos processos 
de trabalho, dentre outros.  Os avanços tecnológicos são impor-
tantes para vários campos e áreas profissionais. Na área da saúde, 
eles são imprescindíveis, visto que potencialmente trazem bene-
fícios para o paciente, bem como para a sociedade em geral, 
numa perspectiva mais ampla de saúde. No entanto, nesse orde-
namento social a que necessidades ela (a tecnologia) responde? 
Quais determinações atravessam a aplicação da tecnologia no 
campo da saúde? 

A reflexão acerca da intensificação dos avanços científicos e 
da incorporação tecnológica na área da saúde é bastante perti-
nente atualmente, visto que vivemos numa era de intensas trans-
formações e apologia exacerbada ao desenvolvimento tecnoló-
gico, muitas vezes, em detrimento do usuário e do trabalhador da 
saúde, numa perspectiva de atendimento aos interesses e neces-
sidades mercadológicas próprias da sociedade capitalista. Assim, 
esse livro propõe uma reflexão crítica acerca do desenvolvimento 
e da incorporação tecnológica na área da saúde, numa tentativa, 
fundamental na contemporaneidade, de desmistificar o olhar 
idealizado sobre os avanços científicos e tecnológicos, conside-
rando o caráter contraditório inerente à sociedade burguesa. 

A partir dessa compreensão, da relação contraditória da 
tecnologia em saúde na ordem burguesa, este livro foi desenvol-
vido em duas partes. A primeira, intitulada “Ciência e tecnologia 
no marco da sociedade capitalista e na área da saúde: funda-
mentos ontológicos e históricos”, apresenta o trabalho no seu 
sentido ontológico e histórico, destacando as especificidades 
inerentes à estrutura capitalista. Essa discussão foi fundamental 
para compreendermos a relação e as implicações da ciência e da 
tecnologia para o processo de expansão e acumulação capitalista. 
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Desse modo, seguimos trazendo as especificidades da ciência e 
sua aplicação tecnológica no ordenamento capitalista e, final-
mente, apresentamos a discussão sobre tecnologia em saúde e 
capitalismo.

Na segunda parte, que teve como título “Tecnologia em 
saúde no Brasil: a relação orgânica entre a política de saúde e 
o desenvolvimento tecnológico”, privilegiamos a discussão das 
especificidades do ordenamento capitalista no Brasil contem-
porâneo, apresentando as questões que atravessam a política de 
saúde brasileira, com destaque para o projeto neoliberal e, mais 
recentemente, ultraneoliberal. Seguindo essa linha de raciocínio, 
elucidamos a relação entre tecnologia em saúde e a lógica priva-
tista, com primazia para os interesses do mercado ao longo da 
história brasileira. 

Esperamos que o livro possa contribuir com o debate, 
trazendo novos elementos para reflexão e futuras indagações.


