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                 À espera dos bárbaros 

O que esperamos no ágora reunidos? 
É que os bárbaros chegam hoje. 
Por que tanta apatia no senado? 
Os senadores não legislam mais? 
É que os bárbaros chegam hoje. 
Que leis hão de fazer os senadores? 
Os bárbaros que chegam as farão. 
Por que o imperador se ergueu tão cedo 
e de coroa solene se assentou 
em seu trono, à porta magna da cidade? 
É que os bárbaros chegam hoje. 
...Por que não vêm os dignos oradores 
derramar o seu verbo como sempre? 
É que os bárbaros chegam hoje 
e aborrecem arengas, eloqüências. 
Por que subitamente esta inquietude? 
(Que seriedade nas fisionomias!) 
Por que tão rápido as ruas se esvaziam 
e todos voltam para casa preocupados? 
Porque é já noite, os bárbaros não vêm 
e gente recém-chegada das fronteiras 
diz que não há mais bárbaros. 
Sem bárbaros o que será de nós? 
Ah! eles eram uma solução 
 

Constantino Cavafis 

  (in Cândido, Antônio. 1993, p. 155 e 150) 
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RESUMO 

 

 
 

 

O presente estudo analisa as relações entre o território assistido e as práticas em 

saúde na atenção primária, no Programa Médico de Família (PMF) do morro do 

Preventório (Niterói-RJ), ancorado teoricamente no pensamento do geógrafo Milton 

Santos. A pesquisa enfoca as práticas de atenção à saúde desenvolvidas no PMF, 

nas dimensões Clínica, Promoção em Saúde e atividade Gerencial, tendo em vista a 

percepção dos usuários, gestores e profissionais. Neste estudo de caso, abordamos 

o histórico da cidade/bairro e o Sistema Único de Saúde (SUS), assinalando que a 

percepção do território facilita a identificação do local. Em suas singularidades 

presentes na vida das pessoas, aponta subjetividades que não são mensuráveis em 

dados dos censos e estatísticas, potencializando o cuidado, responsabilização, 

autonomia e vínculo dos profissionais e pacientes. No entanto, o que observamos, 

como resultados, é o uso “limitado” do território, reduzido, muitas vezes, a uma 

simples visão administrativa. Assim, o levantamento bibliográfico e as entrevistas 

dos atores sociais envolvidos colaboraram com o desenvolvimento da investigação. 

 

 

Palavras-chave: Território; Saúde Pública; Programa Médico de Família; Práticas em 

Saúde; Niterói. 
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RÉSUMÉ 

  

 

 

 

Cette étude analyse la relation entre le territoire assisté et les pratiques de santé 

dans le Programme de santé familiale ( CMR) du Morro do  Preventório (Niterói - RJ). 

Cette étude est ancrée d´une manière théorique dans les études du géographe Milton 

Santos . La recherche travaille sur les pratiques de soins de santé développés dans 

le PGF dans trois regards:  le regard Clinique, le regard de promotion de la santé et 

le regard de l'activité de Gestion. Tous ces regards observent la perception des 

utilisateurs, des gestionnaires et des professionnels . Dans cette étude de cas, le 

débat se fait entre l' histoire de la ville / du quartier et le Sistema Unico de Saude 

(SUS). Ce qui permet comprendre que la perception du territoire nous envoie à 

l'identification du micro-espace. Les singularités de chacun dénoncent des 

subjectivités qui ne sont pas mesurables dans les données du recensement et des 

statistiques. Ce qui dénonce aussi l’accueil, la responsabilité, l'autonomie et 

l'affiliation des professionnels et des patients. Cependant les résultats présentent 

l'utilisation «limitée» du territoire, du terrain, dans une vision seulement 

administrative. Ainsi, la bibliographie étudié et les interviews des acteurs impliqués 

dans cette problématique ont été de source centrale pour le développement de cette 

recherche . 

 

 

Mots-clé: territoire; santé-publique; programme médicin de famille; pratique en santé; 

Niteroí. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

São 200, são 300 as favelas cariocas? [...] Urbaniza-se? Remove-
se?/Extingue-se a pau e fogo?/Que fazer com tanta gente/ [...] 
Cadastrá-los e fichá-los/para fins eleitorais?/ 
[...] Deixar tudo como está/para ver como é que fica?/ 
Em seminários, simpósios,/comissões, congressos, cúpulas/ 
de alta prosopopeia/elaborar a perfeita/e divina solução? 
Um som de samba interrompe/tão sérias indagações,/ 
e a cada favela extinta/.../outra aparece, larvar,/rastejante, insinuante 
[...] O mandamento da vida/explode em riso e ferida. 

Carlos Drummond de Andrade
1
 

 

Este estudo de caso nasceu a partir da minha experiência, como médico 

residente em Medicina de Família, na comunidade do Caramujo2, nos anos de 2007-

09, quando elaborei um trabalho de monografia de conclusão de curso, que 

estudava a inserção do Programa Médico de Família (PMF) no sistema de saúde de 

Niterói. Tratava-se de uma reflexão sobre as práticas do residente nesta 

comunidade, onde se dá também treinamento em serviço.  

Na residência em Medicina de Família da Universidade Federal Fluminense, 

os residentes vivenciam a realidade da prevenção, promoção e do desenvolvimento 

de uma linha de cuidados aos usuários crônicos dos serviços de saúde, além de 

visitação e experimentação das unidades de saúde de outros níveis de 

complexidade para melhor compreender a rede de serviços da cidade. Naquele 

momento tomamos como ponto de partida o conceito de “território”, de acordo com o 

pesquisador Milton Santos. 

Durante minha atuação naquela comunidade, surgiram questionamentos e 

reflexões, os quais foram aprofundados, assim como, neste momento, venho me 

deparando com antigos e novos desafios, como médico de família em outra 

comunidade, no morro do Preventório, no bairro de Charitas, no mesmo Programa. 

Tais questionamentos me fizeram propor a presente pesquisa de mestrado, em 

busca do aprofundamento teórico do território e seus usos na Estratégia da Saúde 

                                                             
1
 Carlos Drummond de Andrade “Crônica das Favelas Nacionais”, Jornal do Brasil, 6-10-1979, 

retirado de http://esquizofia.com/category/cronicas/ 
2
 Bairro do Caramujo, situado na zona Norte de Niterói, com cerca de 16.000 habitantes, dados da 

secretaria de urbanismo de Niterói. Retirado do site http://www.urbanismo.niteroi.rj.gov.br/ em 
29/02/2008 as10hs. 

http://www.urbanismo.niteroi.rj.gov.br/%20em
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da Família, que considero de grande relevância para minha atuação como 

profissional de saúde.  

Na presente pesquisa, vamos enfocar o trabalho desenvolvido nos dois 

módulos do PMF do Preventório, em relação às práticas em saúde, dentro da 

perspectiva da clínica ampliada. Para tal, esta análise dentro da metodologia de 

atuação da equipe profissional, pretende desvendar em que medida o território é 

visto como uma região “viva”, dentro da qual ocorre a atuação dos profissionais de 

saúde, e onde o vínculo e a responsabilização entre usuário e profissional podem 

ser melhores construídos. E, não o território visto pela equipe como uma área 

meramente administrativa, construída a partir de dados epidemiológicos e agravos 

sociais, que são dados frios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  

Então, o leitor vai observar que este é um texto em que o investigador está 

empenhado com o estudo, a fim de entender como se processou a história de 

construção dos serviços de saúde na cidade de Niterói. No qual se identificou a atual 

metodologia do PMF, fazendo análises e talvez, perspectivas para uma prática em 

saúde comprometida com um cuidado integral. Nesta avaliação, tem-se uma 

preocupação constante, com critérios éticos e morais de um profissional que 

acredita em uma produção de saúde comprometida com a qualidade e centrada no 

usuário. 

Neste contexto, se torna relevante abordar aspectos históricos da cidade de 

Niterói, com enfoque especial no que se refere ao seu sistema de saúde, alvo de 

políticas públicas diferenciadas desde sua implementação. Destaca-se que, desde o 

Brasil Império, a cidade de Niterói se apresenta como um cenário político 

significativo no país, chegando ao status de capital da Província do Rio de Janeiro, 

tendo como consequências investimentos significativos. O que se confirmou também 

no início do século XX, durante o Brasil República, período em que ocorrem 

fortalecimento econômico, melhorias em sua infraestrutura e em seus serviços de 

saúde, por ser a capital do estado do Rio de Janeiro3. 

A partir da década de 1970, quando deixa de ser capital, a cidade tenta se 

organizar, já que enfrenta um problema de desestruturação urbana importante e 

uma rede de serviços desorganizada. Nesse período, o sistema de saúde teve como 

marco as ações integradas em saúde, através da aproximação da Universidade 

                                                             
3
 Em 1975 ocorrera a fusão dos dois ex-estados, da Guanabara e do RJ, criando o novo estado do 

Rio de Janeiro. 



13 

 

Federal Fluminense, a Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Estatual de Saúde 

e o antigo Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS).  

Na década de 1980, o movimento de Reforma Sanitária ganha força, e em 

Niterói se expressa na continuidade e consolidação do “Projeto Niterói”. A 

necessidade da reforma do sistema de saúde brasileiro se torna evidente através da 

oitava Conferência Nacional de Saúde (1986), e a seguir com a discussão da 

constituição de 1988, que culminou com a definição dos princípios do Sistema Único 

de Saúde (SUS) (SILVA JUNIOR et al, 2006). 

Neste período, também se observam mudanças na formação acadêmica e, na 

década de 1990, as diretrizes curriculares começam a ser repensadas e 

concretizadas após o SUS, dando ênfase na graduação de um médico generalista 

com formação humanitária, voltada para o atendimento das necessidades de saúde 

dos usuários4. Destarte, a experiência adquirida durante as últimas duas décadas do 

século passado com a residência de Medicina Geral Comunitária, mais tarde 

denominada Medicina de Família, lança as bases para o desenvolvimento de uma 

residência que atenda às necessidades do profissional que irá compor as equipes de 

saúde da família, base da substituição do modelo tradicional proposto pelo Ministério 

da Saúde (1994). 

Cabe ressaltar, portanto, que a cidade de Niterói tem um significado 

importante, tanto histórico como político, para a região fluminense, ainda mais para a 

metropolitana dois5, o que justifica a análise da sua gênese e fundação, para além 

de suas características precursoras como modelo de saúde, até os dias de hoje.  

Desta forma, estudar o Programa Médico de Família em Niterói (PMFN), se 

torna de interesse público, tendo em vista que este modelo de atenção, em 

experimento nesta cidade há mais de 20 anos, foi precursor da Estratégia Saúde da 

Família, adotado no país. Ao mesmo tempo, se justifica aprofundar a reflexão sobre 

uma das principais vertentes de tal Programa, que é o uso social do território 

(NITEROI, 1992 e 2007). Quanto à comunidade do Preventório, o fato de estar 

situada no bairro de Charitas atribui maior importância à esta investigação, pois este 

bairro foi um dos primeiros a ter assistência pública em Niterói, a partir de 1851. Este 

                                                             
4
 Conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina (artigo 3). 

5
 A Região Metropolitana II do Rio de Janeiro é formada por sete municípios, representa 6,18% do 

território do estado e 11,89% da população estadual, segundo a secretaria estadual de saúde do Rio 
de Janeiro em 2007. Integram a Região, os municípios de Itaboraí, Maricá, Niterói, Rio Bonito, São 
Gonçalo, Silva Jardim e Tanguá 
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bairro vem recebendo importantes iniciativas públicas e políticas, como o primeiro 

módulo do PMFN. 

Então, estudar o PMF e o Preventório poderá trazer contribuições, este bairro 

apresenta 100% de sua população cadastrada6 em dois módulos do PMF chamados 

Preventório I (Abel Santamaria) e Preventório II (Calixto Garcia). Segundo o relatório 

de 2010, nestas unidades, na época com 6 equipes, era atendida um total de 

população cadastrada de 7377 pessoas7. Cada equipe possui, hoje, um médico, um 

técnico de enfermagem, dois agentes comunitários e uma enfermeira para cada 

duas equipes, ou seja, uma por unidade. 

Cabe ressaltar ainda que, em 2010, o PMFN iniciou uma “adaptação” de sua 

equipe, visando se aproximar da Estratégia de Saúde da Família, adotada 

nacionalmente. Então, mudou de um médico e um técnico de enfermagem, com 

1200 pessoas para atendimento, para um médico, um técnico de enfermagem, dois 

agentes comunitários de saúde, para 2000 pessoas cadastradas. Neste modelo são 

4000 usuários para cada enfermeira. Tais mudanças, além de representarem um 

fator que justifica o estudo da metodologia empregada no processo de trabalho, 

também se revelam como uma tentativa do PMFN se ajustar à estrutura da ESF. 

Nesse sentido, nossa investigação tem como hipótese que a metodologia do 

PMF, embora prevendo em sua concepção o uso do território8 (território-processo), 

como uma possibilidade de prestar uma melhor assistência (cuidado), a partir da 

corresponsabilização e do vínculo, ainda mantém sob alguns aspectos, a divisão de 

áreas de atendimento com características meramente administrativas.   

Logo, definimos os objetivos, com a contribuição das etapas do estudo, em: 

Objetivo Geral 

 Investigar como o conceito de território se insere nas práticas em saúde do 

PMF 

Objetivos Específicos 

                                                             
6
 Atentamos que 100% da população cadastrada não significa que todos os moradores do preventório 

estejam sendo atendidos. A porcentagem considera os dados fornecidos pela Prefeitura de Niterói no 
Relatório de Gestão do Programa Médico de Família. 
7
 Dados do relatório disponibilizado nas unidades do PMF pela coordenação da área com o título 

“Relatório de gestão do Programa Médico de Família dos módulos "Abel Santa Maria”  e 
"Calixto Garcia" resultante do convênio entre a Prefeitura Municipal de Saúde de Niterói e 
Associação de Moradores do Morro do Preventório” do ano de 2010. 
8
 Segundo NITERÓI (1992 e 2007) 
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 Aprofundar o conceito de “território” de Milton Santos e sua pertinência como 

ferramenta teórica, para repensar as práticas de atenção à saúde 

desenvolvida no PMF, nas dimensões da: Clínica, Promoção em Saúde e 

atividade Gerencial 

 Analisar que concepção de território opera nas práticas de atenção à saúde 

desenvolvida no PMF, considerando a percepção dos sujeitos de pesquisa 

(usuários, profissionais, gestão e associação de moradores). 

No que se referem aos objetivos desta pesquisa, descritos acima, é 

importante esclarecer que procuramos entender como o território é vivenciado nas 

práticas em saúde, ao invés de analisar esta categoria a partir das práticas. O que 

nos parece ser um movimento importante, já que a pesquisa parte da premissa que 

este conceito é um marco fundamental para exercer um trabalho em saúde 

comprometido com uma visão de Clínica Ampliada. Logo, estamos fazendo um 

exercício de pensar o território como norteador das práticas em saúde.  

Isto porque entendemos que este é um esforço importante da análise, já que 

chamamos atenção para uma produção de saúde a partir da lógica do conceito de 

território trazido pelo geógrafo Milton Santos, assim como outros autores. Para 

exemplificar, observe a figura 1, abaixo, onde o território engloba o processo de 

trabalho: 

 

 

 

Figura 1: Figura do autor adaptada de Silva Junior e Mascarenhas (2004)  

Território 

Integralidade 
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Assim, a pesquisa tem como um de seus marcos teóricos centrais o conceito 

de “território”, elaborado por Milton Santos, já que a metodologia do PMF opera com 

determinada concepção de território, que pretendemos investigar. Isto porque 

consideramos que as formas de trabalho e as ações podem mudar a partir da 

abordagem desta categoria, deixando-se, por exemplo, de valorizar a construção da 

integralidade em saúde, nas práticas de saúde. 

Sobre este conceito de território citado acima, não abordaremos o conceito de 

território nação, vamos entendê-lo, de forma resumida, como um conjunto de objetos 

naturais, sofrendo a ação do homem em um momento específico, envolvendo as 

relações humanas, logo as relações do cotidiano e de poder. Assim, nesta relação 

começamos a vislumbrar um conceito de território em movimento e em constante 

construção, que se define a partir do uso do homem sobre um local e os objetos que 

pertencem a este local. (SANTOS, 2012; SANTOS E SILVEIRA, 2012; SANTOS et 

al, 2002) 

Logo, como nosso objetivo destaca, vamos pesquisar como esse conceito se 

insere nas práticas, já que entendemos que o território é uma ferramenta na ESF 

norteadora das ações da equipe em busca de uma atenção integral. 

Como, na área de saúde mental, por exemplo: 

 
 
a ideia é de territórios subjetivos, que constituem a área de alcance 
da atenção psicossocial: um serviço só será possível se, localizado 
em um bairro, emoldurado pelas referências sociais e culturais 
daquela comunidade específica, puder dar uso prático ao conceito de 
território (TENÓRIO, 2001, p.71-72) 
 

 
Logo, a presente pesquisa considera a questão da metodologia do PMF 

importante para a nossa reflexão teórica, em especial a apropriação da noção de 

território em suas práticas de trabalho já que estes “territórios subjetivos” seriam a 

identidade local, favorecendo uma prática local. Ao mesmo tempo, pretende-se 

analisar em que medida tal procedimento favorece o atendimento do usuário em sua 

localidade, pelo profissional da área. Trata-se, portanto, de investigar a abrangência 

dos módulos do Programa, buscando práticas que se comprometam com a Clínica 

Ampliada. 
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Quanto à Clínica Ampliada, vamos refletir uma prática dialética interessada 

em fenômenos sociais, dentre eles a saúde e a doença das pessoas, a história de 

vida, as relações locais, valorizando uma multiplicidade de fatores, na compreensão 

do usuário como sujeito ativo que atua no seu plano terapêutico. Então é um 

movimento de uma Clínica do Sujeito, comprometida com o usuário, em uma 

assistência que valoriza, além da doença, o paciente, reflita a prevenção, educação 

em saúde, em uma produção de saúde democrática e gerando corresponsabilização 

do cuidado, seja no plano individual ou coletivo, tendo mais eficácia nos tratamentos. 

(CAMPOS, 2013) 

No intuito de identificarmos tais práticas, partimos de uma Clínica Ampliada, 

estabelecendo três recortes: Clínica, que se refere ao atendimento em si de cada 

profissional no campo ou na unidade, mas como ação individual; Promoção em 

Saúde, que engloba práticas que contemplam não só o atendimento na unidade, 

mas na comunidade/campo; Gerencial, que envolve atividades administrativas; 

ancorados, principalmente, nos estudos de Campos (2004, 2011 e 2013), acerca da 

Clínica Ampliada. Torna-se importante observar que, na identificação destas 

práticas, a interlocução entre o serviço de saúde e o território é considerada.  

A identificação destes recortes se mostrou uma importante ferramenta para a 

compreensão da produção de saúde à qual nos referimos, tendo em vista a 

diversidade e a complexidade dos conceitos. A metodologia desta pesquisa foi 

estabelecida a fim de aprofundar a discussão sobre a questão metodológica do uso 

do território pelo PMF, através das práticas dos profissionais de saúde, em um 

estudo de caso do PMF no morro do Preventório. Trata-se de analisar as práticas 

desses profissionais que vivenciam o cotidiano daqueles serviços e o possível 

comprometimento com um serviço de qualidade, dentro dos princípios do SUS, 

visando o usuário (o individual e o coletivo) como o norte de suas ações.  

Assim nessas primeiras reflexões, procuraremos compreender se as questões 

locais e específicas são consideradas pelos sujeitos da pesquisa (entrevistados), 

que nem sempre incluem em suas práticas as necessidades socioculturais e 

cotidianas dos pacientes. 

Além de analisarmos se questões relacionadas ao uso do território, como a 

setorização e o cadastramento, seguem demandas da associação de moradores 

e/ou da coordenação do Programa Médico de Família (gestores), em detrimento do 

respeito às metodologias prescritas pelo SUS (valorização do território). Ao lado 
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disso, investigamos se o setor a ser cadastrado, reconstitui um território, no sentido 

atribuído neste trabalho, ou se é meramente reduzido a uma área administrativa. 

Em suma, trata-se de um estudo de caso das unidades do PMF no 

Preventório, em Niterói, no estado do Rio de Janeiro, desenvolvido através de uma 

abordagem qualitativa, com utilização de realização de investigação do assunto com 

bibliografia pertinente, entrevistas semiabertas e, posterior análise de discurso do 

material empírico na modalidade temática. 

Destarte, tomar a especificidade deste local (Preventório, Niterói-RJ) faz 

possível pensar, dentro da temática, um estudo de uma reflexão incluso na ESF. As 

particularidades da história deste local podem apresentar paralelos de sua inserção 

nos quadros da sociedade nacional. Portanto, ao utilizar o PMF deste estudo de 

caso, pode ser contextualizado em relação ao cenário nacional, em outros estudos. 

Dando seguimento, no capítulo 1, buscaremos discutir e aprofundar o 

conceito de território, tecendo considerações sobre outros conceitos, muitas vezes 

confundidos e usados como sinônimos, incluindo o espaço, o lugar e a região, que 

possuem distinções e, ao mesmo tempo, apresentam certas aproximações.  

No capítulo 2, faremos um breve resgate para situar o leitor na atmosfera que 

se encontrava o país no início do último século até os dias de hoje, entrando na 

relação território e saúde. Neste momento, apresentaremos o debate acerca da 

Clínica Ampliada, em suas dimensões e as suas relações com o território. 

Por fim, no capítulo 3, nos dedicaremos ao nosso estudo de caso, já 

ambientados com a problemática discutida, caracterizando historicamente o bairro e 

as questões relacionadas aos serviços de saúde oferecidos neste local, tendo como 

enfoque o PMF. Em seguida, analisaremos as entrevistas, dando ênfase aos 

aspectos que contemplam responder aos objetivos desta investigação. 

Vale lembrar que estaremos sempre comprometidos com nossos objetivos, 

além de manter os preceitos éticos, ressaltando que este trabalho foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa. Além disso, conforme mencionado, destaca-se o 

incentivo de um profissional inserido na rede da cidade citada, em processo de 

aprofundamento de um estudo já iniciado em 2007. 
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2 Capítulo I: ESPAÇO, REGIÃO, LUGAR, TERRITÓRIO 

 

2.1 Aproximações preliminares 

  

A busca de uma periodização do território brasileiro é um partido 

essencial para um projeto ambicioso: fazer falar a nação pelo 

território. Assim como a economia foi considerada como a fala 

privilegiada por Celso Furtado; o povo, por Darcy Ribeiro; e a cultura, 

por Florestan Fernandes, pretendemos considerar o território como a 

fala privilegiada da nação. (SANTOS e SILVEIRA, 2012, p.27) 

 

 

 Apesar do “território” ser um norteador deste trabalho é necessário traçar 

breves definições de outras categorias como espaço, região e lugar, pois estes 

conceitos trazidos da geografia, embora sejam facilmente confundidos graças às 

suas densidades, colaboram bastante nas ações e planejamentos da saúde, além 

de se mostrarem importantes na nossa discussão. Cabe comentar que nosso estudo 

não pretende esgotar o assunto, mas trazer contribuições, sobretudo às questões 

relacionadas ao território.  

 Inicialmente buscamos uma reflexão acerca das técnicas, que segundo 

Santos (2012, p.29): “As técnicas são um conjunto de meios instrumentais e sociais 

com os quais o homem realiza sua vida, produz e, ao mesmo tempo, cria espaço”, 

Assim, a forma como o homem realiza sua vida é algo a ser investigado. Neste 

sentido, Santos (2012) se propõe a pensar o espaço a partir da interação do homem 

com o meio.  

Dentro deste contexto, o uso de objetos e a ação sobre estes, ou a partir 

destes, vão demarcando mudanças ao longo do tempo. Podemos dizer que tempo e 

espaço podem ser compreendidos a partir da história das técnicas; então a noção de 

tempo como ação, definiria, em um determinado momento histórico, um conjunto de 

ações das pessoas e de produção de algumas coisas. Desta maneira, podemos 

refletir o tempo como norma, já que em um determinado período temporal se espera 

uma certa característica espacial. Ou seja, uma sistematização das relações da 

técnica com o "tempo" e com o "espaço" são fundamentais. Como Santos (2012, 

p.52) define: “a utilização do território pelos diversos agentes, [...] a cada momento, 
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o movimento do tempo e do espaço se dão de modo unitário”. Portanto, a técnica é 

elemento indissociável do tempo, assim como o espaço.  

Ao pensar o espaço se faz necessário incluir o tempo, dada à 

inseparabilidade dos dois em um contexto histórico. Deste modo, a técnica torna 

possível a união de dois componentes, com características de análise tão diferentes. 

 Santos (2012, p.63), define espaço como “(...) um conjunto indissociável, 

solidário e também contraditório de sistemas de objetos e sistemas de ações, não 

considerados isoladamente, mas como quadro único na qual a historia se dá (...)”. 

Neste contexto, objetos são um conjunto de elementos naturais e as ações 

mediadas pelo homem, em um dado momento. Desta forma, o espaço passa por um 

processo constante e indissolúvel de interações entre sistemas de objetos e 

sistemas de ações, em uma totalidade. Ou seja, a própria sociedade é produto desta 

relação.   

Logo, sendo o espaço um conjunto de sistemas de objetos e sistema de 

ações, podemos traduzir esta formulação em conjunto de fixos e fluxos. Sendo os 

elementos fixos, pertencentes a cada lugar, que permitem ações que modificam este 

próprio lugar, criando fluxos novos ou renovados, que recriam questões ambientais, 

sociais. Portanto, estes fluxos são um resultado, direto ou indireto, das ações e se 

instalam ou atravessam os fixos, modificando seus valores e significados, ao mesmo 

tempo em que também se modificam.  Vale lembrar ainda que sua própria definição 

evolui com as épocas, porque a natureza dos objetos e as ações mudam ao longo 

do tempo histórico (SANTOS, 2012). 

Ao refletir sobre a Região, Gondim (2011), a partir de alguns teóricos, como o 

geógrafo Vidal de La Blanche, elabora o conceito enquanto forma de conceber a 

relação entre homem e a natureza, em pontos que se agregam espacialmente sem 

descontinuidade, que seria variável em cada região do planeta. Essa relação teria 

fortes influências históricas e seria moldada pelas características físicas do local 

habitado, mas também pela cultura que se forma nessa relação. Dessa maneira, o 

espaço-região seria formado por um mosaico de subespaços com características 

fisiográficas e humanas próprias, não necessariamente semelhantes aos espaços 

vizinhos. 

 Assim, como toda delimitação territorial é uma abstração, se percebe que sua 

definição vai além de possuir elementos do espaço físico comum, se constituindo 

através das relações entre homem e espaço que não são imóveis, se modificando 
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no tempo, conforme as forças produtivas interagem na organização do meio 

ambiente. A única maneira possível de usar com proveito a noção de região, 

consiste em considerar operacionalmente certas variáveis e hipóteses, sem 

pretender que a noção adotada seja a única maneira correta de recortar o espaço e 

definir blocos regionais (CARDOSO, 1979, p.73)  

 Então, o autor acima chama atenção para a delimitação territorial, como a 

região, extrapola os recortes administrativos, ainda que mantenha elementos 

comuns do espaço físico. Logo, também ressalta a necessidade de manter uma 

certa “fidelidade” a uma plêiade de atividades e contatos humanos. 

Visto como totalidade, o território é formado de partes – regiões e lugares – 

que estão sempre em transformação. Pode-se dizer que tanto o lugar como as 

regiões têm, como características, o dinamismo, sobretudo em tempos de 

globalização. Isto porque as situações de vida e as relações econômicas e políticas 

não são estáveis, variando tanto mais e com mais frequência na medida do contexto 

local (SANTOS e SILVEIRA, 2012). 

Sobre o conceito de lugar, uma primeira aproximação a partir de Santos 

(2012), seria traduzir o lugar como intermédio entre o Indivíduo e o Mundo, logo uma 

compreensão de uma ordem local com identidade. Mas, sem estar fora do Mundo, 

“cada lugar é, ao mesmo tempo, objeto de uma ação global e de uma razão local, 

convivendo dialeticamente” (SANTOS, 2012, p.339). 

Então o lugar pode ser entendido como depositário final dos eventos, como 

construção social, que é fundamentada através das relações espaciais diretas, no 

cotidiano e na articulação entre a cooperação e o conflito. Assim, principalmente na 

atualidade, na era da fluidez, da agilidade das informações e da globalização, 

elementos que se constituem centrais na relação espaço/tempo/pessoas, o lugar 

apresenta-se tanto como expressão de resistência como de adaptação à ordem 

global. 

Neste sentido, a partir da definição do espaço como um conjunto de fixos e 

fluxos, conforme já descrevemos, pode-se considerar que os elementos fixos, 

através de ações, transformam o lugar, assim como os fluxos novos recriam as 

circunstâncias deste novo lugar. Logo, as ações sobre os fixos, geram fluxos que 

geram novos significados e valores, que seguem ao longo do tempo se modificando. 

(SANTOS, 2012) 
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Na atualidade, dentro de uma lógica global, esse conceito de lugar pode 

trazer conflitos. Para Santos (2012), o mundo passa a existir como “objeto único”, 

evoluindo a partir da capacidade de um agir sobre o outro, ou seja, das interrelações 

entre as pessoas localmente, inseridas na era das técnicas da informação. Apesar 

dessa tendência a uma realidade global, a individualidade do ser humano produz a 

compartimentação das relações humanas no espaço, gerando identidades locais, 

conforme Santos (2012, p.216) destacou: 

  
 

Mas a proximidade que interessa ao geógrafo - conforme já vimos - 
não se limita a uma mera definição das distâncias; ela tem que ver 
com a contiguidade física entre pessoas numa mesma extensão, num 
mesmo conjunto de pontos contínuos, vivendo com a intensidade de 
suas inter-relações. Não são apenas as relações económicas que 
devem ser apreendidas numa análise da situação de vizinhança, mas 
a totalidade das relações. E assim que a proximidade, pode criar a 
solidariedade, laços culturais e desse modo a identidade 

 

 

Nesse sentido, o lugar fornece subsídios para o Mundo se espacializar, tendo 

em vista as singularidades que convivem no lugar, apresentando o mundo com 

vários lugares, produzindo diversos espaços, através de objetos e as ações. Logo, 

ao pensar no “mundo” como “espaço”, teríamos os homens e suas ações (no lugar), 

como atores necessários. Conforme Santos (2012, p.338) conclui “é o lugar que 

oferece ao mundo a possibilidade de sua realização mais eficaz. Para se tornar 

espaço, o mundo depende das virtualidades do Lugar. Nesse sentido pode-se dizer 

que, localmente, o espaço territorial age como norma” 

Desta forma, o território pode ser entendido como uma ordem local, na qual a 

população e a adjacência dos objetos neste território interagem, constituindo-o. 

Neste sentido, o produto da dependência recíproca entre local, homem e objetos 

contíguos contempla a concepção de território pensada por Milton Santos. 

 Assim, vamos trabalhar com um conceito de território que extrapola a ideia 

que se tinha deste conceito como nação (ESTADO), espaço-nação. Ou seja, não 

estamos estudando a ideia atribuída aos conteúdos naturais do espaço somado ao 

conteúdo político de forma estática, que não analisa a historicidade do mesmo. Mas 

sim, considerando uma categoria que estuda menos o sentido estrito do território e 

mais, as particularidades do cotidiano e as relações embutidas nesta prática e sua 

evolução. Então, vamos nos debruçar sobre a relação dialética entre homem e 
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território, e a sua reconstrução constante, através de seus usos por gerações 

anteriores e por ações contemporâneas. 

Como definem Santos e Silveira (2012): 

 
 
O que interessa discutir é, então, o território usado, sinônimo de 
espaço geográfico. E essa categoria, território usado, aponta para a 
necessidade de um esforço destinado a analisar sistematicamente a 
constituição do território. Como se trata de uma proposta totalmente 
empiricizável, segue-se daí o enriquecimento da teoria.(p.20). 
 
 

  

 

2.2 O movimento do território  

 

 Dando seguimento as ideias iniciais, entendemos que os conceitos trazidos 

da geografia de espaço, região, lugar e território, merecem essa breve apresentação 

para situar o leitor nessa atmosfera fértil, mas que apesar de não nos 

aprofundarmos, ilustramos algumas importantes colocações que podem ser de muita 

valia nas práticas em saúde.  

Por outro lado, o conceito de território não deve ser confundido com o de 

lugar ou de espaço, estando muito ligado a relações de poder e/ou domínio. A 

“origem”, formação de um território se faz a partir das pessoas que nele habitam, ou 

seja, dá às pessoas que nele habitam a consciência de sua participação, 

provocando um sentimento de territorialidade. O que vai gerar de forma subjetiva 

uma conscientização, ou melhor, um desejo de confraternização. (SANTOS et al, 

2002 e HAESBAERT, 2011) 

Raffestin (1993) afirma que o espaço é anterior ao território, pois o território se 

forma a partir do espaço, sendo o resultado de uma ação conduzida por um ator 

ativo, de forma concreta ou abstrata, territorializando e criando o espaço social, que 

será o local inscrito dentro das relações de poder.  

Ainda sobre este conceito, Raffestin (1993) chama atenção para o fato de que 

é bastante comum haver confusões em análises que se referem ao espaço e ao 

território, sem diferenciá-los. Ao mesmo tempo em que, justamente por isso, se 

privam de distinções úteis e necessárias para a atuação dentro das ciências sociais. 

Para definir melhor o objeto do estudo em questão, teríamos que nos 

referenciar ao conceito de território usado, que seria a interação pela ação do 
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homem com objetos em certo local: “O território são formas, mas o território usado 

são objetos e ações, sinónimo de espaço humano, espaço habitado” (SANTOS et al, 

2002, p.16). Já o espaço, como vimos, é resultado das ações de sistema de objetos, 

condicionando, e, de certa forma, tangendo o sistema de ações. Portando, é o 

território feito e o território se fazendo, com técnicas, mas também normas e ações. 

Ao lado disso, Santos (2012) afirma que a configuração territorial (Território, 

enquanto Estado, limites espaciais de uma nação) não representa o social, já que 

significa materialidade do todo, enquanto o espaço incorpora a materialidade e o 

modo de vida deste. Enfim, incorpora as relações sociais e a totalização do que se 

está fazendo, gerando significado para o que seria espaço-nação. O Brasil, por 

exemplo, tem seus limites geográficos, suas características naturais e sua 

representação como país, mas se observamos a cultura do povo e sua história ao 

longo do tempo, vamos classificar/compreender o país de maneira singular, com 

vários espaços, com características únicas, com regiões, lugares e territórios 

específicos. 

Santos (2012) e Santos et al (2002) também colocam que o território pode ser 

pensado de forma vertical e/ ou horizontal. O pensamento de maneira vertical 

considera as racionalidades hegemônicas, que criam um cotidiano obediente e 

racional, distribuídos em pontos distantes no espaço, que, agregados, formam uma 

lógica global de território.  Já o horizontal parte da contiguidade, da coabitação e dá 

margem às especificidades locais e ao espontâneo, ou seja, permite a coexistência 

do diverso, mas independe desta lógica. Ao mesmo tempo, são gerados no cotidiano 

complacente e desobediente.  

 Assim, trata-se de pensar como lógica vertical a ideia de território por limites 

geográficos, ou seja, ignorantes ao entorno onde se desloca. Enquanto a lógica 

horizontal inclui as relações sociais e a cultura, o acontecer dinâmico. 

No meio local, os diversos atores, através do atuante e do passivo, traduzem 

atividades coletivas e solidárias, criando um cotidiano de contiguidade, caracterizado 

como um recorte territorial horizontal. Neste território, em permanente construção, os 

objetos sofrem tanto ações externas quanto internas, aonde a ordem espacial é 

permanentemente recriada, aonde o local adquire uma lógica própria, localmente 

constituída (SANTOS, 2012). 

 Neste sentido, a cultura é um meio de comunicação do indivíduo e do coletivo 

com o universo, uma herança que representa a relação enraizada do homem com o 
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meio. A cultura popular dialoga com o homem e suas raízes sem perder conexão 

com o lugar, já a cultura de massa avança em direção à universalização. Mas as 

duas formas coexistem, “brigam” e se complementam na atualidade. 

 Um exemplo de como o fenômeno da migração somado à globalização, pode 

ser assimilado, no momento em que as pessoas abandonam seus lugares de origem 

e se deslocam em busca de capital, “abandonando sua cultura” e suas raízes, em 

direção a uma desterritorialização. 

Contudo, essas pessoas em um novo lugar, em direção a um futuro 

desconhecido (culturas diferentes, territórios diferentes), se recriam e reinventam 

seu modo de ser, mudando-se a territorialidade e a cultura. Então, a memória e a 

perspectiva de futuro são objetos fundamentais para a construção do novo, mas um 

novo em movimento.  

Assim, a consciência pelo lugar se superpõe à consciência no lugar 

(SANTOS, 2012), o ator social que abandona suas raízes, cria novas lógicas, novos 

fluxos e uma nova realidade identitária, em um movimento de revalorização deste 

local. Isto porque o abandono do lar pode ser um movimento que, não 

necessariamente, irá gerar um esquecimento da sua cultura, mas pode acarretar em 

uma ressignificação do território anterior, já que a fixação deste personagem trará 

novos aspectos à história, em constante mudança. Neste sentido, os atores locais 

são também sujeitos das ações e, no lugar, fazem surgir novas identidades, em 

novos territórios, desconstruídos e, ao mesmo tempo, recriados. 

O discurso acima vem fortalecer as ideias já discutidas anteriormente sobre a 

relação de objetos e a ação do homem ao longo do tempo, em direção às novas 

percepções e aos significados do território, desconstruindo antigas concepções e 

reconstruindo novas. Logo, a interdependência entre esses elementos 

(objetos/ações, fixos/fluxos) é que funda a escala do cotidiano, e tem como 

parâmetros a socialização, a vizinhança, suas relações, intimidade, cooperação 

dentro de uma proximidade, adquirindo a forma do cotidiano vivido. Ou seja, a ideia 

de reterritorialização, na qual o global e o local vivem juntos, em uma dinâmica do 

localmente vivido, em contínua (re) transformação. 

Por outro lado, apontamos também a contribuição de Haesbaert (2011) para a 

nossa discussão acerca do território, colocando, como possibilidades conceituais, a 

absoluta, que envolve o conceito mais concreto (base espaço-material), e a 

relacional, que advém das relações sociais, relações de poder. Dando seguimento, o 
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autor discute que estas possibilidades conceituais avançam em uma ideia de des-re-

territorialização, já que as relações de poder e sociais estão em constante des-re-

construção.  

À estas definições podemos ainda acrescentar a visão de Haesbaert (2011) 

que defende a ideia do território-rede, na sociedade contemporânea, como reflexo 

de uma sociedade “em rede”, não “territorial”, na qual prevalece a mobilidade das 

redes, suplantando a ordem mais estável de um mundo territorial. Assim, passamos 

a refletir o território com uma característica de movimento, de integração e de 

conectividade, apresentando maior fluidez. 

Conforme viemos discutindo, neste capítulo, o conceito de território vem 

sendo amplamente discutido, sendo alvo de constantes reflexões, não estando 

fechado em si mesmo, mas em des-re-construção, conforme apontamos. Sendo 

mediado, por questões políticas, sociais, culturais, econômicas, em um mundo em 

movimento, em que a ação do homem é ato inerente. 

 

 

 

2.3 Pensando o território no Preventório 

 

Nesta pesquisa, investigamos o Preventório, percebendo o lugar se 

constituindo a partir de diversos territórios (re) caracterizados historicamente, por 

sua população e o conjunto de objetos que a constituem. Em um movimento 

contínuo de idas e vindas através de ações internas e externas, sobrevivendo como 

memória e, ao mesmo tempo, apontando o presente. 

Trata-se de pensar o espaço como a totalidade que contém uma coleção de 

lugares e territórios, alcançando a ideia de diversidade, singularidade. O conceito de 

território permite então, explicar tanto o papel do contexto quanto do espaço social. 

Logo, as ideias de Santos (2012, 2002, 2011) partem da aproximação do cotidiano 

imediato em sua escala social, localmente vivido, fundamentando o território. 

Assim reforçamos a ideia que é importante para uma Estratégia, como na 

Saúde da Família (ESF), definir metodologicamente, qual conceito de território está 

em prática. Conforme Santos et al (2002, p.16) “O território, hoje, pode ser formado 

de lugares contíguos e de lugares em rede”, se referindo à ideia de verticalidades, 

em um conceito de território, em que os diversos pontos no espaço formam uma 
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rede, a partir de diversos lugares. No entanto, podem acabar por formar o espaço de 

atuação da ESF globalizado, com territórios sem identidades, usuários 

uniformizados, ação humana e objetos padronizados. Se, ao aplicar a metodologia, 

a ESF investir em um plano de ação estático, não considerando as diversas regiões, 

lugares e as dialéticas do “território usado” no país, poderíamos estar caminhando 

para uma estratégia sem identidade local, ou verticalizada. 

Por conseguinte, no lugar podemos observar o cotidiano em multiplicidade de 

pessoas, instituições, empresas, através de colisões e conflitos que acabam por ser 

a base da vida comum. Pois cada um terá uma ação própria, logo a vida social é 

individualizada, sendo a proximidade criadora de comunhão. A política local 

territorializa, com o enfrentamento entre o instituído (normatizado) e o espontâneo. 

Coexistindo no local as relações mais pragmáticas e, ao mesmo tempo, as mais 

teatrais e criativas, ajudando a constituir o território. 

Entretanto, reiteramos que a nossa discussão se baseia, sobretudo, no 

pensamento de Milton Santos (2012, 2011, 2002), que caracteriza o território como 

“vivo”, considerando as características políticas, sociais, ambientais e econômicas, 

para estudarmos o PMF do Preventório.  

Como se percebem nas figuras 2 a 12 do Preventório, podemos observar a 

questão urbana, que se caracteriza pela convivência de diferentes tipos de 

construções, onde se destacam edificações luxuosas, em frente à praia, próximas às 

habitações de baixa renda, constituídas, em geral, de um pavimento, sem emboço. 

As relações cotidianas se dão nestes e noutros lugares, onde se identificam 

diferentes territórios.  
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Figura 2: Vista da parte superior da área de 
atendimento do Preventório II, com Icaraí ao 
fundo. 
Fonte: Foto do autor tirada em 2013 

 
Figura 3: Vista do ápice do Morro. 
Fonte: Foto do autor tirada em 2013 

 
Figura 4: Vista da parte superior da área de 

atendimento do Preventório I, com parte de 
Jujuruba no primeiro plano ao fundo. 
Fonte: Foto do autor tirada em 2013 

 
Figura 5: Vista da parte superior da área de 

atendimento do Preventório I, com parte de 
Jujuruba no primeiro plano ao fundo. 
Fonte: Foto do autor tirada em 2013 

 
Figura 6: Vista do Catamarã de Charitas em 

primeiro plano e, ao fundo, área de atendimento 
do Preventório II. 
Fonte: Foto do autor tirada em 2013  
 

 
Figura 7: Vista de parte da comunidade. Área de 

atendimento de parte do Preventório I e 
Preventório II.  
Fonte:<http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/rj/201
2-04-17/policia-realiza-operacao-no-morro-do-
preventorio-em-niteroi.html>. Acesso em: 08 fev. 
2014.  
 

http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/rj/2012-04-17/policia-realiza-operacao-no-morro-do-preventorio-em-niteroi.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/rj/2012-04-17/policia-realiza-operacao-no-morro-do-preventorio-em-niteroi.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/rj/2012-04-17/policia-realiza-operacao-no-morro-do-preventorio-em-niteroi.html
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Figura 8: Vista de parte da comunidade. Área de 
atendimento de parte do Preventório I e 
Preventório II.  

Fonte: <http://odia.ig.com.br/portal/rio/corpo-de-
pm-morto-em-niter%C3%B3i-ser%C3%A1-
sepultado-nesta-ter%C3%A7a-feira-1.429371>. 
Acesso em: 08 fev. 2014.  

 

 
Figura 9: Vista do Morro do Preventório e, ao 
fundo, parte de São Francisco e Icaraí. 
Fonte: Foto do autor tirada em 2013  

 
 
 

  

Na entrada da Comunidade do Preventório há também discrepância nos seus 

acessos, já que, em alguns casos, são ruas asfaltadas conformadas por edifícios de 

luxo, enquanto outros são constituídos, desde o seu início, por residências de baixa 

renda. Estas diversidades, que podem ser observadas nas figuras 10, 11 e 12, 

abaixo, ajudam a configurar o lugar, assim como estabelecer determinadas relações 

de poder e sociais, onde se enraízam diversos territórios, cada qual com suas 

peculiaridades, justificando a noção heterogeneidade do território.  

 
Figura 10: Acesso ao 

Preventório. Área de 
atendimento do Preventório I. 
Fonte: Foto do autor tirada em 
2013  
 

 

 
Figura 11: Acesso ao 
Preventório. Área de 
atendimento do Preventório II. 
Fonte: Foto do autor tirada em 
2013  
 

 
Figura 12: Acesso ao 

Preventório. Área de 
atendimento do Preventório I e 
Preventório II. 
Fonte: Foto do autor tirada em 
2013  

 

http://odia.ig.com.br/portal/rio/corpo-de-pm-morto-em-niter%C3%B3i-ser%C3%A1-sepultado-nesta-ter%C3%A7a-feira-1.429371
http://odia.ig.com.br/portal/rio/corpo-de-pm-morto-em-niter%C3%B3i-ser%C3%A1-sepultado-nesta-ter%C3%A7a-feira-1.429371
http://odia.ig.com.br/portal/rio/corpo-de-pm-morto-em-niter%C3%B3i-ser%C3%A1-sepultado-nesta-ter%C3%A7a-feira-1.429371
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 Através destas imagens apresentadas acima, observamos diferenças na 

infraestrutura urbana, presentes na área de responsabilidade dos serviços de saúde. 

Além disso, em uma mesma área, constatamos uma diversidade de territórios, os 

quais em um determinado tempo, se reconfiguram. O que podemos perceber, por 

exemplo, como apresentam os jornais e as entrevistas usados nesta pesquisa, nas 

transformações ocasionadas pela entrada do tráfico de drogas, pois a violência 

reformulou a lógica da comunidade, com novos atores e novo cotidiano, e novas 

relações de poder; logo, novos territórios. Assim reforçamos, com o exemplo do 

Preventório, os conceitos já discutidos anteriormente. 

Somado a este exemplo, a autora Gondim (2011) contribui com a discussão, 

entendendo que o território carrega, de forma indissociável, uma dimensão simbólica 

ou cultural em sentido estrito, e um componente material, de natureza, 

eminentemente, econômica-política. Então, a concepção de território estaria se 

deslocando do político para o cultural: das fronteiras entre os coletivos humanos aos 

limites do corpo e do afeto entre as pessoas em um movimento de identificação, em 

um movimento de ressignificação da ideia de mundo, inclusive através dos 

territórios. 

 Para finalizar e reforçar nosso entendimento acerca do território, mais uma 

vez citamos Santos (2011, p.14): 

 
 

O território não é apenas o conjunto dos sistemas naturais e de 
sistemas de coisas superpostas; o território tem que ser entendido 
como território usado, não o território em si. O território usado é o 
chão mais a identidade. O território é fundamento do trabalho; o lugar 
da residência, das trocas materiais e espirituais e do exercício da vida 
[...] é o território usado que é uma categoria de análise.  

 
 

E ainda: 

 
 

quando quisermos definir qualquer pedaço do território, devemos 
levar em conta a interdependência e a inseparabilidade entre a 
materialidade, que inclui a natureza, e o seu uso, que inclui a ação 
humana, isto é o trabalho e a política (SANTOS e SILVEIRA, 2012, 
p.247) 

 
 

Em suma, para entender esta categoria (território), central na pesquisa, as 

questões do trabalho, política, relação social, cultura, economia, círculos de 
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cooperação e sociedade permitem, ao mesmo tempo, pensar o território como ator e 

não apenas como um palco, isto é, o território no seu papel ativo, passando o 

entendimento do território a ser usado como matriz da vida social e fruto da mesma. 

Lembrando que: 

 
 

O território em si, para mim, não é um conceito. Ele só se torna um 
conceito utilizável para a análise social quando o consideramos a 
partir de seu uso, a partir do momento em que o pensamos 
juntamente com aqueles atores que dele se utilizam (SANTOS apud 
SEABRA et al, 2000, p.22) 
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3 Capítulo II: O SUS E O TERRITÓRIO NA SAÚDE 

 

3.1 O SUS e a Saúde da Família 

 

 

No Brasil, assim como em outros países, diferentes modelos de saúde pública 

foram sendo implementados em momentos históricos distintos. No período colonial, 

a atenção à saúde da população era fundamentada em casas de apoio, como 

Santas Casas, financiadas por igrejas e/ou filantropias, com o objetivo de cuidar “dos 

pobres”. No final do século XIX e início do XX, movidos por interesses econômicos, 

o Estado passou a “lutar” contra as endemias locais, montando campanhas de 

intervenção que persistem até os dias de hoje (SILVA JUNIOR, 1998). 

 O autor acima também analisa o desenvolvimento de uma política pública nas 

décadas de 1920, 30, 40, ampliada em 1950, devido às necessidades da 

industrialização acelerada no país. Em 1920, foram criadas as Caixas de 

Aposentadoria e Pensão (CAPS), para tentar garantir questões de saúde e 

aposentadoria. Já em 1930, foram pensadas unidades de saúde para atender alguns 

programas específicos, como tuberculose. Os CAPs se transformaram em Instituto 

de Aposentadoria e Pensão (IAPS), disponibilizando para cada tipo de trabalhador 

uma rede de serviços de saúde centrada em uma rede hospitalar (paga pelos 

próprios, por categoria profissional). Tal modelo tem suas bases no relatório de 

Flexner9, que em 1911, fundamentou a reforma das faculdades de medicina nos 

EUA e Canadá, em uma medicina baseada na doença. 

Este modelo de medicina, principalmente através dos IAPS, avançou na 

década de 1940, voltado para a assistência à doença em aspectos individuais e 

biológicos, tendo o hospital como central, e centrado em especialidades médicas e 

no uso intensivo de tecnologia (modelo flexneriano). Esta concepção seguiu em 

                                                             
9
 Em 1910, foi publicado o estudo Medical Education in the United States and Canada – A Report 

to the Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching, que ficou conhecido como o 
Relatório Flexner (Flexner Report) e é considerado responsável pela mais importante reforma das 
escolas médicas nos Estados Unidos da América (EUA), como um grande marco e influência 
sobre a saúde mundial, com uma prática médico centrado e baseada em altos custos por investir 
em uma prática centrada em hospitais e tecnologias onerosas. 
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expansão na década de 1950, orientando também a organização dos hospitais 

estaduais e universitários. 

Com o crescimento do modelo dos IAPS, cada categoria possuía uma rede 

hospitalar, e o Estado, sem uma rede de serviços para a população em geral, 

financiava um modelo privado de saúde pública (comprava serviços e financiava 

hospitais privados), somado aos programas centrados em algumas doenças 

específicas em unidades para “pobres”10.   

Ainda nos anos de 1950, outras categorias profissionais incrementaram o 

modelo dos IAPS, formando novos institutos. Consequentemente, novos serviços 

foram inaugurados para assistir os respectivos trabalhadores e seus dependentes. 

Assim, a política de saúde pública ampliou o investimento em centros e postos de 

saúde com programas verticalizados.  

Então, somado à instauração do governo militar no ano de 1964, novas 

mudanças foram iniciadas como a unificação dos IAPS no Instituto Nacional de 

Previdência Social (INPS), porém o foco na assistência à saúde individual foi 

mantido, já que as ações de saúde pública eram de responsabilidade dos governos 

estaduais e do Ministério da Saúde. Com isso, o modelo biomédico de atendimento 

se expandiu e o financiamento de serviços das clínicas e dos hospitais privados se 

fortaleceu, o que serviu para ampliar o setor privado, assim como o consumo de 

equipamentos e medicamentos. Enfim, os serviços comprometidos com altos custos 

centrados em doenças e baixa resolutividade foram mantidos (SILVA JUNIOR, 

1998). 

 A seguir, na década de 1970, em meio à crise desse modelo dispendioso e de 

eficácia reduzida, centrado em hospitais e em serviços de alta densidade 

tecnológica e focado em doença, movimentos que repensavam o modelo foram 

iniciados, com foco na atenção primária, principalmente. 

Desta forma, a partir de movimentos em prol de uma saúde pública de 

qualidade, novos programas surgiram com a Reforma Sanitária, tais como, o PIDAS 

(Programa de Integração Docente Assistencial em Saúde), por exemplo, 

implementado em 1981, envolvendo diferentes departamentos da Faculdade de 

Medicina e outras escolas, como Enfermagem, Serviço Social e Nutrição.  

                                                             
10

 Estas unidades atendiam aqueles que tinham determinadas doenças e que não tinham condições 
financeiras de arcar com o pagamento das despesas do tratamento.  
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Tal programa desenvolvido em comunidades e unidades de saúde de Niterói 

e São Gonçalo, serviu de base para o desenvolvimento de novas metodologias de 

ensino, articuladas às demandas locais. Ao mesmo tempo, contemplou o 

envolvimento de outras áreas de conhecimento, como Engenharia, Educação e etc, 

numa perspectiva de trabalho intersetorial. Tais ações influenciaram a definição da 

política de Extensão Universitária da UFF, através da Pró-Reitoria de Extensão, que 

passou a incorporar a valorização das Ações de Integração ensino-serviço-

sociedade (SILVA JUNIOR et al, 2006).  

 A partir da década de 1980, começa a ser desenhado o SUS através das 

experiências na atenção primária, em municípios como Niterói, servindo de base 

para a Reforma Sanitária, que culminou na VIII Conferência Nacional de Saúde, em 

1986. Posteriormente, estas iniciativas foram reconhecidas com a promulgação da 

Constituição de 1988 e com a Lei Orgânica de Saúde nº 8.080/90. (SILVA JUNIOR; 

ALVES, 2007). 

Na década de 1990, as iniciativas das cidades avançaram para uma 

estratégia de atenção primária como o PMF de Niterói. Assim, em outras cidades, 

surgiram propostas semelhantes, como a versão brasileira de Sistemas Locais de 

Saúde (Silos); as Cidades Saudáveis ou Saúdecidade e o Movimento em Defesa da 

Vida.           

Segundo Silva Junior e Alves (2007, p.32-33), esses programas têm algumas 

diretrizes, a saber: 

 A noção de território não é compreendida apenas do ponto de vista 

cartográfico/topográfico, mas como território-processo, onde a 

sociedade se estrutura e reproduz a vida, organiza a cultura, vive a 

história.  

 A definição de problema de saúde é construída de maneira mais ampla 

que as doenças, por meio de uma sistematização de causas e 

consequências das situações que interferem na saúde da população, 

na programação de ações e na avaliação de seu impacto sobre 

problemas identificados.  

 Com a percepção das desigualdades regionais e microrregionais, são 

estabelecidas estratégias de forma que seja possível orientar propostas 

redistributivas de recursos visando à maior eqüidade.  
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 A reorganização das práticas de saúde privilegiam uma abordagem 

interdisciplinar na qual a epidemiologia, as ciências sociais, a clínica, a 

educação em saúde e a política setorial, entre outros conhecimentos, 

possam articular-se na compreensão da saúde e da doença em seus 

aspectos individuais e coletivos.  

 A ampliação da percepção dos trabalhadores sobre os usuários, 

compreendendo-os nos seus aspectos biológicos, psíquicos e sociais, 

resulta no desenvolvimento de ações que articulam a promoção de 

saúde, a prevenção dos agravos, a cura e recuperação de indivíduos 

ou coletividades doentes e a vigilância à saúde (integralidade atenção 

à saúde).  

 A revisão dos conceitos clássicos de hierarquização de serviços, com 

base no reconhecimento da complexidade da atenção básica em suas 

relações com a população e seus problemas sanitários. O 

reconhecimento de que os problemas apresentados pelas populações, 

em especial na área urbana, requerem uma abordagem 

multiprofissional e uma articulação em rede (integração da rede de 

serviços).  

 A articulação do setor da saúde com os demais setores de governo na 

formulação de “políticas saudáveis” para as cidades 

(intersetorialidade). A gestão democratizada, tendo em vista a 

horizontalização dos organogramas e a construção de espaços 

coletivos de gestão, apontadas como alternativas para possibilitar 

maior participação dos trabalhadores e da população.  

 

O que se observa é que houve uma tendência a um processo de 

municipalização. De acordo com Gondim (2011):  

 
 

Com os avanços obtidos pelo intenso processo de descentralização, 
induzido pelas Normas Operacionais Básicas do SUS 01/93 e 01/96 
milhares de gestores municipais emergiram como atores políticos 
afirmando sua responsabilidade sanitária e novos elementos foram 
agregados para o amadurecimento da reflexão sobre as 
especificidades do papel do gestor estadual no Sistema Único de 
Saúde (p.114). 
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 Dentro desta perspectiva, com o fortalecimento dos municípios, a gestão 

passou a ter controle local com repasse de verba do governo federal, crescendo a 

autonomia (em tese) dos municípios. Em 1994, o Ministério da Saúde (MS), traçou o 

que é hoje a Estratégia da Saúde da Família (ESF11), a partir do Programa da Saúde 

da Família (PSF), visando entregar a atenção primária à administração das 

prefeituras.  

Assim, a partir da Constituição Federal (CF) que prevê, além de um 

atendimento universal, uma atenção centrada no indivíduo e no coletivo. A ideia de 

atenção integral passou a ser uma diretriz, onde o paciente passou a ser visto em 

suas dimensões biológicas, culturais, sociais, psicológicas.  Além da promoção em 

saúde, observando as condições de vida de cada lugar atendido, passando 

posteriormente a não valorizar só o risco de adoecer, mas também a ideia de 

vulnerabilidade, não centrando na doença, mas no indivíduo coletivo (AYRES, 

2004). 

O que se observa em cidades como Niterói, é que o PMF se consolida como 

modelo de reorientação do sistema, ao lado de uma expansão do Programa, 

conforme estudos de Mascarenhas e Almeida (2002, p.89):  

 
 
Observa-se um crescimento maior da cobertura da população nos 
primeiros anos de implementação (1992-94); um período de quatro 
anos (1994-1997) com baixa extensão de cobertura; e, novo impulso 
de crescimento entre 1998-2000 quando a cobertura da população 
alvo aumentou paulatinamente 
 

 
 

Como visto também em diversas cidades do Brasil, o estudo assinala o 

avanço significativo da abrangência da ESF, como confirma o departamento de 

Atenção Básica (DAB) do Ministério da Saúde (MS) em 2013. Destaca-se o 

Programa de Expansão e Consolidação da Saúde da Família (PROESF), viabilizado 

a partir de um acordo de empréstimo celebrado com o Banco Interamericano de 

Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD). Este acordo, por meio de transferência de 

recursos financeiros, apoia a expansão da cobertura, a qualificação e a consolidação 

                                                             
11

 A equipe da ESF, como consta no site do Departamento de Atenção Básica do MS composta por, 
no mínimo: (I) médico generalista, ou especialista em Saúde da Família, ou médico de Família e 
Comunidade; (II) enfermeiro generalista ou especialista em Saúde da Família; (III) auxiliar ou técnico 
de enfermagem; e (IV) agentes comunitários de saúde. Podem ser acrescentados a essa composição 
os profissionais de Saúde Bucal: cirurgião-dentista generalista ou especialista em Saúde da Família, 
auxiliar e/ou técnico em Saúde Bucal, para uma universo populacional de 3000 a 4000 pessoas. 
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da Estratégia Saúde da Família, nos 184 municípios com população superior a 100 

mil habitantes, que participaram da Fase 1, e de todos os Estados e o Distrito 

Federal. Ou seja, a ESF vem mantendo parcerias e incentivos a fim de difundir e ser 

norma para o país12. 

Assim sendo, chama atenção a necessidade de atentar às diretrizes e aos 

princípios para exercer as práticas em saúde o Sistema Único de Saúde (SUS) que 

contemplem as “imagens objetivos”13 da Reforma Sanitária, dentre elas o cuidado 

integral em saúde, que é um dos principais objetivos da nossa pesquisa, dentro da 

concepção da Clínica Ampliada. Deste modo, torna-se importante identificar o 

processo do início desta “luta” (movimentos em prol do SUS), para analisar os 

contextos de trabalho no PMF, refletindo sobre suas práticas, a partir dos usos do 

território ocupado. 

 

 

3.2 O Território e as Práticas em Saúde 

 

 

3.2.1 Práticas em Saúde  

 

A presente pesquisa, que tem como foco o território, também se dedica às 

práticas em saúde no contexto da valorização do homem e sua cultura; uma conduta 

em que o sujeito passa a ser o objeto e a doença secundária. Ou seja, o doente é 

investigado e não apenas a doença, sendo que este não é aquele enfermo em geral, 

mas um sujeito concreto, consciente, social e subjetivamente construído. Assim, não 

se basear mais em técnicas pragmáticas para inserir “saúde no enfermo”, mas 

valorizar o paciente como ator principal, consciente de seus problemas e seus 

direitos, e que compreende seu papel como cidadão (CAMPOS, 2013). 

 O pesquisador Emerson Merhy (2004) parte do princípio que todo trabalhador 

inserido na saúde e usuário apresenta potenciais de intervenção na prática e 

processos de produção da saúde e da doença. Isto marcado pela relação entre seus 

                                                             
12

 Informações do ministério da saúde retirado de http://dab2.saude.gov.br/sistemas/proesf/ 
13

Imagem objetivo é um conceito presente em Mattos (2006) que se refere a uma ideia em 
construção, algo a ser buscado por reformulação, para melhorias, como ele relata: “...a integralidade 
... é uma "bandeira de luta", parte de uma "imagem objetivo", um enunciado de certas características 
do sistema de saúde, de suas instituições e de suas práticas que são consideradas por alguns (diria 
eu, por nós), desejáveis”(p.2). 

http://dab2.saude.gov.br/sistemas/proesf/
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núcleos de competência específicos, associados à dimensão de cuidador que 

qualquer profissional de saúde deveria deter, seja médico, enfermeiro ou um auxiliar 

de serviços gerais. Porém, nos lembra que, atualmente, os diversos serviços de 

saúde, em suas práticas, em busca da cura das doenças ou da promoção em saúde, 

nem sempre são bem realizadas (no plano do cuidado).   

 Dando seguimento, Merhy (2004), discutindo a produção de saúde de cada 

profissional, adverte sobre as tensões que ocorrem no cotidiano de seu trabalho. Já 

que o profissional terá de atuar como “clínico”, produzindo acolhimento, 

responsabilizações e vínculos, e também como gerente do processo de cuidar, 

gerenciando o projeto terapêutico em conjunto com o usuário. 

Ainda sobre o tema, Ayres (2001) assinala que o que move o encontro 

desejante dos sujeitos e seu mundo, não se traduz de modo restrito ao êxito técnico. 

Logo, se faz necessário, nas práticas de saúde, agregar ações para um cuidado 

comprometido com o outro e sua subjetividade. Da mesma forma, Campos (2011) 

analisa que na prática em saúde, as características próprias do ser humano exigem 

capacidade reflexiva e de tomada de decisão durante o processo de trabalho ou de 

intervenção.  

Deste modo, ao analisar nosso objeto de estudo devemos enfatizar, segundo 

Campos (2004, 2011 e 2013), a relação dialética entre paciente e doença, gerando 

um campo de responsabilidades para a prática clinica entre paciente e profissional 

da saúde. Tendo em vista que esta clínica não é única, ela tem de ser diversificada e 

interdisciplinar com relações horizontais, entre profissionais e paciente, a fim de 

garantir uma clínica interessada na “integralidade dos sujeitos”. 

Então, como práticas em saúde estamos abordando um conceito que está 

relacionado às diversas características nas quais o ser humano se defronta, sejam 

relacionadas às doenças, aos problemas sociais, aos econômicos ou àqueles de 

outra origem. Assim como Campos (2013, p. 62) alerta em seu estudo sobre praticas 

em saúde baseadas em uma clinica ampliada, que :  

 
 

[...] aborda-se mais a doença do que o indivíduo, e mesmo quando 
este é considerado, pensa-se em um indivíduo fragmentado, um ser 
composto de partes que apenas, teoricamente, guardariam alguma 
noção de interdependência. Este reducionismo tem inúmeras 
conseqüências negativas: abordagem terapêutica excessivamente 
voltada para a noção de cura, frequentemente confundida com a 
simples eliminação de sintomas e, no melhor dos casos, com a 
correção de lesões anatômicas ou funcionais, ficando em segundo 
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plano tanto as possibilidades de promoção da saúde, ou de 
prevenção e, até mesmo aquelas, de reabilitação 

 

 
Cabe ressaltar que os profissionais passam a se envolver com uma janela 

ampla de possibilidades para otimizar o tratamento destes pacientes, envolvendo, 

caso se mostre necessário, os demais atores para potencializar o cuidado do 

paciente. Entretanto, o paciente não deve ser visto de maneira fragmentada, a partir 

do olhar de diferentes especialistas, mas a partir dos diversos campos de saberes, 

em um plano terapêutico local, valorizando a especificidade de cada usuário, em 

uma 

 

 

[...] organização baseada no Campo, espaço de uma clínica 
ampliada, com àquela de Apoio Especializado Matricial, organização 
horizontal do processo de trabalho, em que se tenta combinar 
especialização com interdisciplinariedade, especialistas apoiando o 
trabalho do Clínico de Referência conforme Projeto Terapêutico 
coordenado pelo própria Referência, mas elaborado em permanente 
negociação com a Equipe envolvida na atenção matricial. (CAMPOS, 
2013, p.63) 

 

 

Ayres (2001, p.70) acrescenta que “Curar, tratar, controlar tornam-se posturas 

limitadas. Todas estas práticas supõem, no fundo, uma relação estática, 

individualizada e individualizante, objetificadora, enfim, dos sujeitos-alvo de nossas 

intervenções”. Ou seja, o autor analisa que para executar as praticas em saúde deve 

se estar atento à identidade do usuário, sendo estes os Sujeitos da ação. Então, não 

se deve tomar os usuários como passivos, dentro de protocolos de atendimento 

padronizados.  

Logo, ao abordarmos o conceito da Clínica Ampliada, estamos analisando 

práticas que vão entender o usuário como Sujeito concreto, assim como os 

profissionais que também tem sua identidade, agindo sobre um plano terapêutico 

comprometido com o ato de cuidar. Portanto, estamos abordando ações 

terapêuticas individualizadas, que podem necessitar de ações interdisciplinares ou 

não, dependendo da necessidade de cada usuário, a partir da corresponsabilização.  

Vale ressaltar que a Clinica Ampliada, de forma resumida, visa construir um 

objeto ampliado de clínica que: 

•  considere a saúde e a doença, mas como objeto central o sujeito; 
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• considere não só o paciente, mas a família e coletivos; 

•  considere a construção coletiva (multidisciplinar), mas sem diluição de 

responsabilidades; 

• considere uma prática ampliada/reformulada, aonde as atribuições de prática 

clínica, promoção em saúde, planejamento em saúde, atuem 

combinadamente em prol da qualidade de vida e de um projeto terapêutico  

• considere a produção do cuidado democrática e comprometido com a 

cidadania 

 

 

3.2.2 Relação território X práticas em saúde e conclusões 

 

Ao longo da consolidação do SUS, esta investigação destaca que a 

concepção de território passa a ter relevância para a saúde no Brasil. Então, as 

ações em saúde passam a ser mais descentralizadas e municipalizadas na reforma 

sanitária, com os distritos sanitários. Em seguida, as ações que se territorializam no 

espaço, na saúde, chegamos a esse momento de território-processo:  

 
Portanto, as respostas/intervenções de saúde devem ser 
territorializadas, por se entender que os indivíduos e os grupos 
sociais buscam os serviços de saúde de acordo com a percepção que 
têm acerca de suas necessidades e dos problemas de saúde em sua 
interação diária com o território (GONDIM, 2011, p.88) 

 

 

Ainda sobre esta relação território/saúde, Gondim (2011) dialoga com Mendes 

(1993, p.166), acrescentando “que países que estruturam seus sistemas de saúde 

em base territorial são mais eficazes, eficientes e equitativos a exemplo da Suécia, 

Finlândia, Inglaterra, Cuba e Costa Rica”.  

Outros autores, como Roseni Pinheiro e Madel Therezinha Luz (2007), 

também contribuem quando examinam as práticas em um serviço de saúde, se 

aproximando do pensamento de Milton Santos (2011,  2012). Quando refletem sobre 

a prática profissional e os serviços de saúde, caracterizando os serviços de saúde 

como um “cenário vivo”. Assim, à luz da reflexão proporcionada por esta leitura, é 

possível fazer uma interlocução com a questão do território, que também é 
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considerado versátil, em permanente transformação, assim como o próprio serviço 

de saúde. 

Deste modo, o território do paciente, ou seja, o cotidiano e as relações de 

poder que este está inserido, passa a ter uma relevância na relação com o serviço e 

com sua metodologia de funcionamento. Então, calha a caracterizar uma 

possibilidade de entendimento do promover saúde a partir do espaço vivido pelo 

profissional. (PINHEIRO; LUZ, 2007)  

Enfim, o estudo assinala que o território pressupõe relações de poder. Logo 

as áreas definidas de abrangência dos serviços de saúde não podem estar limitadas 

a um simples conceito político-operativo. Trata-se de um território para além da 

extensão topográfica, que reflete as práticas politico-culturais-sociais locais, 

caracterizando um espaço de atendimento de saúde em constante construção. 

(BARCELLOS et al, 2008) 

Portanto, ao pensar o “território”, se desvelam o cotidiano e as relações 

homem/meio, como ato necessário da clínica. À “clínica tradicional”, como prática 

centrada na doença, devem se somar “outros saberes, outras práticas”, no intuito de 

uma mudança das ações clínicas atuais, com resolutividade e eficácia (TENÓRIO, 

2001). 

  Nesta mesma linha, Monken et al (2008) discute que o território na saúde 

coletiva, por ser de produção coletiva (espaço vivido, do cotidiano), tem de 

considerar a valorização de conceitos metodológicos que estejam alinhados com a 

organização das práticas em saúde, da organização dos serviços de saúde, mas 

também como suporte da vida da população local, e, em conformação com os 

contextos que explicam a produção dos problemas de saúde e bem estar. Além, de 

ser um espaço de atuação profissional, no qual o território é constituído a partir de 

responsabilidade e da atuação compartilhada do usuário e do profissional. 

Para investigarmos o território em seu diálogo com a Clínica Ampliada (como 

discutido anteriormente) vamos subdividir a mesma em três dimensões de análise: 

Clínica, Promoção em Saúde e Gerencial; tendo em vista a sua complexidade e a 

sua abrangência. Para facilitar a compreensão e pontuar de que prática estamos 

abordando, utilizaremos a ideia de Clínica, pensando o atendimento individual dos 

profissionais aos usuários; a de Promoção em Saúde no contexto da população 

geral cadastrada e seu meio, e os benefícios para a prática coletiva da clínica; e, por 
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fim a Gerencial, refletindo a prática burocrática de limites e adscrição de 

atendimento.  

Então, estamos nos propondo a colaborar na leitura e na teoria do conceito 

abrangente da Clínica Ampliada/ reformulada/ dos Sujeitos, fazendo esta 

fragmentação em “subitens”, tanto para compreender a diversidade dela, como para 

analisar sua relação com o território.   

Dentro desta perspectiva teórica, também os pesquisadores Silva Junior e 

Mascarenhas (2004), a partir de aspectos conceituais e metodológicos da avaliação 

da atenção básica à luz da integralidade, trazem contribuições para o estudo em 

questão. Estes autores refletem sobre os significados de categorias importantes 

como o vínculo/ responsabilização, acolhimento, qualidade de atenção, visto que 

para eles, estas categorias ajudam a “traduzir” um conceito tão polissêmico como a 

integralidade de saúde. Outra questão, por eles assinalada é que a integralidade em 

saúde pode ser considerada como atributo das práticas profissionais de saúde e 

organização de serviço. 

Da mesma forma, nosso estudo, visando identificar as práticas em saúde, a 

partir do conceito de território do teórico Milton Santos, está fazendo uma tentativa 

de “traduzir” uma prática definida sobre as dimensões citadas (Clínica, Promoção em 

Saúde e Gerencial), tendo em vista que, “Práticas em Saúde” dentro da perspectiva 

da Clínica Ampliada, também é um conceito muito amplo. Assim, desvelamos que 

práticas são estas, interagindo com o território ocupado, e também identificando que 

ideia de território está relacionada às tais práticas. 

No entendimento da dimensão da Promoção em Saúde, temos que avançar 

para além da observação dos “riscos” sociais, como problemas no meio ambiente, 

urbanização inadequada, pobreza extrema, violência, drogas, doenças endêmicas, 

etc. Trata-se de enfatizar ações intersetoriais, procurando respostas que colaborem 

com a população, refletindo a partir do local e dos seus objetos, interagindo com os 

moradores e através dos mesmos, utilizando os dispositivos possíveis para enfrentar 

seus problemas (CAMPOS; BARROS; CASTRO, 2004).  

Também o pesquisador Oliveira (2008) contribui com a discussão, afirmando 

que a epidemiologia não pode se tornar refém da doença ou de eventos 

relacionados. Alega ainda que a noção de risco não deve ser sobrevalorizada, 

pensando a relação de território e promoção da saúde ser a partir de um conceito de 

“território processo”, ou seja, uma concepção mais dinâmica e mais próxima dos 
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sujeitos. Para o autor, torna-se estratégico o envolvimento dos profissionais de 

saúde dos serviços, na organização dos mesmos e no espaço de inserção destes, 

para identificação não só de riscos, mas de potencialidades para a saúde da 

população, sempre atentos à sua realidade social, política e econômica.  

Portanto, trata-se de avançar para uma ideia de vulnerabilidade, entendendo 

este conceito como resultado da interação de um conjunto de variáveis, que 

determina a maior ou menor capacidade de os sujeitos se protegerem de um agravo, 

constrangimento, adoecimento ou situação de risco. (OLIVEIRA, 2008)  

Assim, Oliveira (2008) em diálogo com Ayres (2002 apud OLIVEIRA, 2008), 

reflete acerca da ótica de promoção da saúde com o entendimento do risco para 

monitoramento de ações, no intuito de evitar possíveis transtornos, para que se 

possa viver de forma saudável, como uma forma de prevenção, mas incluindo a 

noção de vulnerabilidade. Desta forma, devem ser pensados outros patamares a 

serem alcançados, tentando uma qualidade de vida individualizada, dentro da cada 

realidade política, cultural e biopisicosocial.  

Ou seja, não devemos abandonar a noção de risco, como não necessitamos 

excluir a doença, para refletir saúde e centralizar a ação no usuário. Mas, sem 

dúvida, como chama atenção os autores já citados, focar o projeto terapêutico na 

fisiopatologia da doença, ou nos riscos possíveis para adoecer, abandonando a 

compreensão do contexto em que se insere o paciente e sua cultura, seria 

pormenorizar o cuidado e reduzir sua eficácia. 

A dimensão Gerencial também deve ser valorizada. Esta dimensão é 

importante, apesar da normatização das ações dos trabalhadores em saúde ser um 

risco para “capturar a energia produtiva” dos mesmos, fazendo do produzir saúde 

um objeto e os sujeitos serem minimizados ou até esquecidos neste processo. Logo, 

se pode a partir de uso de ferramentas adequadas, usar as normas, pensando os 

problemas para viabilizar os objetivos, exercendo as atividades gerenciais. 

(OLIVEIRA, 2008) 

Nesta dimensão Gerencial, pensar o papel da equipe, planejar as ações de 

saúde, não seria uma atividade operacional centrada em planos únicos 

verticalizados. Trata-se de focar a valorização do profissional e do território, fazendo 

do usuário não objeto, mas sujeito das ações e atuante na construção do projeto 

terapêutico, coletivo e individual, gerando responsabilização e autonomia. 
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Dando seguimento, Oliveira (2008) afirma ainda que a percepção do território, 

pelos profissionais, contribui para a gerência e planejamento das ações de saúde, 

complementando que quando não há envolvimento do profissional com a 

organização dos serviços e com a viabilização dos mesmos no território, os 

resultados são desresponsabilização ou adoecimento dos sujeitos envolvidos. 

Também Unglert (1999) avalia que não se pode abandonar a noção 

Gerencial, onde os espaços político-jurídico e político-administrativo são ignorados. 

Contudo, é imprescindível a apropriação do poder pelos atores sociais em seu 

cotidiano, já que somente assim o trabalho vai construir identidade com os usuários. 

E, desta forma, gerando responsabilização entre estes e o serviço de saúde. Como 

se observa nesta citação da autora: “O estabelecimento dessa base territorial é um 

passo básico para a caracterização da população e de seus problemas de saúde, 

[...],para a criação de uma relação de responsabilidade entre os serviços de saúde e 

sua população adstrita”(p.222). 

Sobre a dimensão da Clínica, cabe também destacar a questão do vínculo: 

 
 

é o profissional de saúde ter relações claras e próximas com o usuário, 
integrando-se com a comunidade em seu território, no serviço, no consultório, 
nos grupos e se tornar referência para o paciente, individual ou coletivo, que 
possa servir à construção de autonomia do usuário (MERHY, 1997, p. 138, 
apud SILVA JUNIOR E MASCARENHAS, 2004). 

 
 

Portanto, o estudo ressalta que estar atento ao cotidiano da população 

adstrita e envolvê-la na construção do modelo assistencial ofertado, seria uma 

maneira de se conquistar o envolvimento da comunidade, em uma produção de 

saúde mais ética e participativa, objetivando mais a qualidade de vida e menos a 

doença. Desta forma, o vínculo e a responsabilização são potentes ferramentas para 

a Clínica, como descreve Campos (2013, p.71):  

 
 
De qualquer modo, a condição básica para a construção de vínculo 
está, pois, na capacidade da equipe responsabilizar-se pela atenção 
integral à saúde daqueles que vivem em um dado território; e mais, 
pela capacidade da equipe encarregar-se de todos aqueles casos 
que exigem um atendimento especial, seja em razão de doenças ou 
de outros fatores que aumentam a vulnerabilidade das pessoas 
(idade, gestação, uso de drogas, dificuldades existenciais, sociais, 
etc) 
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Nesta linha, Campos (2013) reforça que para a prática de uma Clínica com 

qualidade, torna-se necessário o fortalecimento de vínculos entre paciente, famílias 

e comunidade com a equipe e com alguns profissionais específicos que lhes sirvam 

de referência. Logo, o papel do profissional de saúde é agir sobre o outro que se 

coloca sob seus cuidados e, ao mesmo tempo, pactuar ações para colaborar com 

sua vida e gerar corresponsabilização. As práticas em saúde enfrentam o desafio de 

construir estas relações com alteridade, estimular a capacidade das pessoas 

vivenciarem suas realidades, em uma troca sincera com o profissional em busca de 

qualidade de vida, independente de presença ou ausência de agravos. 

Nesta mesma percepção em uma prática em saúde de qualidade, 

Mascarenhas (2002), ao refletir acerca do PMF, entende também que a proposta do 

PMF está fundamentada na construção de um modelo estruturado em três pontos: 

Território, Vínculo e Intersetorialidade.  

Assim como em portaria do MS: 

 
 

organizar o acesso a serviços de saúde resolutivos e de qualidade na 
atenção básica, viabilizando o planejamento, a programação 
pactuada e integrada da atenção à saúde e a atenção à saúde no seu 
território, explicitando a responsabilidade, o compromisso e o vínculo 
do serviço e equipe de saúde com a população do seu território, 
desenhando a rede de atenção e promovendo a humanização do 
atendimento (BRASIL,p.22, 2006b)  

 
 

Ou seja, como o próprio MS especifica nesta regulamentação que o território 

é item fundamental para planejar as ações em saúde para Gerenciamento e 

Promoção em saúde, proporcionando responsabilização e vínculo, para um 

atendimento Clínico humanizado, logo comprometido com o paciente. 

Ao não padronizar modelos, ou seja, naturalizar, se pode fornecer 

possibilidades capazes de potencializar, ampliar o modo como analisamos “os 

casos” nas práticas de saúde, podendo superar o reducionismo biológico-funcional 

das intervenções sobre os agravos à saúde (OLIVEIRA, 2008). Logo, os processos 

saúde-doença presentes no território não devem se limitar a uma análise ecológica, 

ou anatômica, mas sim, devem contextualizar o território como um processo à luz da 

Clínica Ampliada, conforme discutido anteriormente. 

A investigação entende que valorizar a atuação da população é identificar o 

território como “vivo”, em consonância com o artigo 198 (Constituição da Republica 
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Federativa do Brasil de 1988). Este artigo determina que as ações e serviços 

públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada, constituindo um 

sistema único, organizado de acordo com a participação da comunidade e com a 

atenção integral, como suas diretrizes. Ou seja, o uso do território inclui o usuário, 

atendendo assim a participação popular, além de contribuir com uma ação visando 

uma atenção integral. 

Conforme Gondim (2011, p.37): 

 
 
No marco da Constituição Federal de 1988 e da instituição do SUS 
em 1990 ,..., onde instrumentos normativos (NOB/91/93/96, 
NOAS/01/02) e programas de saúde voltados para famílias em áreas 
específicas (agentes comunitários e saúde da família) evidenciam a 
força do território e da territorialização na cena da saúde pública 
brasileira, como possibilidade operacional para consolidação dos 
princípios e diretrizes do sistema, mudança de modelo de atenção e 
das práticas de saúde. 
 
 
 

 Barcellos (2008) acrescenta, fazendo um paralelo da epidemiologia com a 

geografia e sua evolução histórica, sinalizando que limites geográficos não 

explicavam a vida cultural de certos espaços vividos. Dando continuidade, o autor 

cita o exemplo dos agentes comunitários de saúde do PSF, no qual as microáreas 

são definidas para um número específico de famílias e população, muitas vezes sem 

levar em consideração as características locais dos mesmos. Desta forma, 

definindo/demarcando um determinado território, que não produzirá possibilidades 

tão extensas, considerando que características importantes não foram observadas. 

A seguir, no sentido de possibilitar uma melhor compreensão da temática, 

construímos um quadro (abaixo), sobre algumas possibilidades das práticas em 

saúde, considerando o território, segundo o geógrafo Milton Santos, conforme 

previsto em nossos objetivos da pesquisa.  
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QUADRO 1 
 

DIMENSÕES DA PRÁTICA EM 
SAÚDE DA CLÍNICA AMPLIADA 

CONTRIBUIÇÕES DO TERRITÓRIO 

1. CLÍNICA Alteridade com o cotidiano da área de responsabilidade em 
prol da construção de vínculo, Estimular o autocuidado, 
valendo-se da educação em saúde para aumentar a 
capacidade das pessoas serem terapeutas de si mesmas. 
Considerar cada grupo como agente de saúde de sua própria 
família e de sua própria comunidade, valorizando o plano 
terapêutico a partir da realidade e a inserção do ser social. 

2. PROMOÇÃO DE SAÚDE Noção de território processo em uma concepção mais 
dinâmica mais próxima dos sujeitos, em uma abordagem que 
os determinantes e as relações com a saúde são: social, 
cultural e histórico e subjetivo; jurídico-político; área de risco; 
de vulnerabilidade; espaço de troca; espaço de conflito, em 
prol de uma prática comprometida com os usuários e a 
identidade local. 

3. ATIVIDADE GERENCIAL Adscrição de clientela, num espaço-geo-físico local para 
atender grupos prioritários – puericultura, cobertura vacinal, 
avaliação de crescimento e desenvolvimento, vigilância 
nutricional; mulheres – exames preventivos, planejamento 
familiar, pré-natal; adultos – gerências, hipertensão arterial e 
diabetes mellitus através de protocolo de assistência, 
cobertura vacinal, valorizando aspectos locais, mas também 
seguindo algumas normas a priori definidas, mas não 
inflexíveis. Uso dos recursos do território (parceiros), ações 
intersetoriais 

  

 

Trata-se então, de um quadro-resumo de contribuições possíveis do território, 

dentro de uma prática comprometida com a Clínica Reformulada/Ampliada. Estas 

relações não são estáticas, já que no processo de trabalho acontecem trocas entre 

as dimensões que estão atuando. Tal apresentação visa facilitar o entendimento de 

um processo de trabalho, no qual o usuário está no centro das decisões/condutas, 

sendo ele próprio, o responsável pelas decisões referentes à sua vida. 

Após as discussões que viemos tecendo no decorrer desta dissertação e a 

fim de analisar como tais questões se desenvolvem em um caso específico, nos 

dedicaremos à comunidade do Preventório, nosso estudo de caso, abordando as 

possibilidades e impactos dos diferentes usos do território nas práticas em saúde, 

caracterizada nas dimensões citadas.  
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4 Capítulo III: PROGRAMA MÉDICO DE FAMÍLIA: O CASO 

DO PREVENTÓRIO 

 

 

4.1 O PMF em Niterói: o caso do Preventório 

 

4.1.1 Analise do PMF em Niterói 

 

 A cidade de Niterói participou ativamente ao longo do processo de 

consolidação histórica do SUS, cidade com um significado importante, tanto histórico 

como político, para o estado do Rio de Janeiro (RJ). A cidade compõe a Região 

Metropolitana II, que é formada por sete municípios, representa 6,18% do território 

do estado e 11,89% da população estadual (BRASIL, 2007). Atualmente, Niterói 

apresenta uma população de 487562 habitantes, pelo último censo de 2010, feito 

pelo IBGE.  

Ao revisitarmos um dos embriões deste PMF, nos reportaremos a 1968 com a 

Reforma Universitária, quando foi criado o Departamento de Saúde da Comunidade, 

adotando como estratégia a articulação com a rede de serviços de saúde. Neste 

momento, o embrião acadêmico do SUS em Niterói começa a ser formado.  

Nas articulações empreendidas para a reformulação do sistema de saúde 

local, se soma uma importante iniciativa, o “movimento sanitário” de Niterói. A partir 

de 1982, foi sendo desenvolvido um processo de aperfeiçoamento das ações de 

saúde, buscando implementar um modelo capaz de modificar positivamente o perfil 

de morbi-mortalidade do município. Nesse ano, implantou-se também o Projeto 

Niterói, o qual consolidou a hierarquização, integração e regionalização dos serviços 

municipais de saúde (SILVA JUNIOR et al, 2006).  

Essas ações foram importantes e significativas para a cidade se estruturar e 

formar uma “certa identidade” de sua rede de serviços, aproximando ensino e 

serviço, em prol de uma municipalização, com uma atenção básica em construção 

na intenção de atender as ideias da reforma sanitária e posterior diretrizes e 

princípios do SUS. 

O PMF em Niterói foi iniciado em 1992, tendo como exemplo o programa 

cubano de atenção à saúde e foi desenvolvido com o objetivo de atender às 
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necessidades de saúde dos usuários das áreas com indicadores sociais mais 

comprometidos. Neste momento, já havia avançado o processo de municipalização 

e construção dos Distritos Sanitários, constituindo uma rede municipal de saúde 

inspirada na estratégia de Atenção Primária. (MASCARENHAS, 2002). 

Desta forma, o Programa Médico de Família em Niterói se torna um estudo de 

interesse público, tendo em vista que este modelo de atenção é um experimento 

nesta cidade há mais de 20 anos. Tal fato justifica analisar uma das principais 

vertentes para seu sucesso, ou seja, a necessidade do uso do território, dentro da 

perspectiva de compreensão do local em suas relações diversas, homem e meio. 

           Neste sentido, a investigação lança um novo olhar acerca da construção do 

Programa Médico de Família (PMF) pela Prefeitura de Niterói, como proposta de 

atenção à saúde. Contudo, vale lembrar que este não foi um processo exclusivo da 

prefeitura, e ou algum governante/gestor de momento. Como observamos nesse 

trecho, destacado por Mascarenhas (2003). 

 

 
Observa-se, nesta síntese histórica sobre a atenção básica à saúde 
no município de Niterói, que, a partir da década de 70, destacam-se 
algumas iniciativas concretizadas que levaram à implantação, em 
1992, do PMFN. Em especial, destacam-se: 
• constituição da rede municipal de saúde inspirada na estratégia de 
Atenção Primária, preconizada pela Organização Mundial de Saúde 
(OMS, 1977); 
• implementação do projeto das Ações Integradas de Saúde (Projeto 
Niterói), no período 1982 a 1987, que se propunha a articular várias 
instituições prestadoras de serviços numa rede hierarquizada de 
atenção em nível local; 
• implementação do processo de municipalização e criação dos 
Distritos Sanitários. (MASCARENHAS, 2003, p.59) 

  
 

Assim, assumindo a responsabilidade pela gestão da atenção básica, a 

administração pública de Niterói implanta o Programa Médico de Família (PMF), 

como forma de organização deste nível de atenção, considerando como foco a 

saúde da família. Em 1994, o Ministério da Saúde (MS) apresenta, como política 

nacional, a Estratégia da Saúde da Família (ESF), reforçada na portaria n° 648 de 

26 de março de 2006. 

Como consta nas definições da atenção básica do Ministério da Saúde, a ESF 

é a base da reorientação do modelo assistencial no Brasil. E, ainda, como citado na 

portaria Nº 648/GM DE 28 DE MARÇO DE 2006- “Considerando a expansão do 

Programa Saúde da Família (PSF) que se consolidou como a estratégia prioritária 
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para reorganização da atenção básica no Brasil”. Enfatizando, assim a importância 

nacional do tema. Além de se apresentar como um testemunho, em relação à data, 

da iniciativa da cidade de Niterói em 1992, como inovadora, em relação à Política 

Nacional de Saúde14.  

Atualmente, a rede de saúde de Niterói é configurada de maneira 

administrativa, como se observa no anexo 1, segundo dados do site da Secretaria 

Municipal de Saúde, consultado em dezembro de 2013. São 29 unidades do PMF 

(160200 pessoas beneficiadas); 11 Policlínicas regionais e Comunitárias de Saúde; 

4 unidades de pronto atendimento de baixa complexidade; dois Centros de Atenção 

sicossocial (Caps II); um Centro de Atenção Psicossocial para Usuários de Álcool e 

Drogas; um Centro de Atenção Psicossocial Infantil; cinco Ambulatórios de Saúde 

Mental; um ambulatório de Saúde do Trabalhador, um hospital geral de média 

complexidade (Carlos Torteli), quatro hospitais de especialidades (cirúrgico-Orêncio 

de Freitas; pediátrico- Getúlio Vargas Filho; obstétrico-Alzira Reis e psiquiátrico-

Hospital Psiquiátrico de Jurujuba).( Observar anexo 2). Além, do serviço de Urgência 

móvel (SAMU) e de dois hospitais gerais de alta complexidade, um federal (Hospital 

Universitário  Antônio Pedro) e um estadual (Hospital Estadual Azevedo Lima)15. 

A seleção de áreas para a implantação do modelo do PMF foi norteada pelas 

pela Secretaria de Saúde do Município, considerando fatores de risco sociais, com 

parceria das associações de moradores. As microrregiões se encontram em bairros, 

com populações em riscos social, biológico, epidemiológico e ambiental. Também foi 

levada em consideração a renda familiar, as condições de trabalho, de subsistência, 

os problemas de saúde identificados nas pessoas e na coletividade, a estrutura 

sanitária, a demografia e, consequentemente, o risco de adoecer (NITEROI, 2002, 

2007) (MOREIRA, 2012) 

Após essa primeira fase, foi necessário setorizar uma área geográfica 

específica, com um número de casas programado, atendendo ao direcionamento da 

gestão do PMF. Após delimitar a área de atendimento, foi iniciado o cadastramento, 

o primeiro contato com as famílias individualmente. Assim, os prontuários foram 

gerados e as ações administrativas, de promoção da saúde e de atendimento clínico 

foram iniciadas. 

                                                             
14

 Retirado de http://dab.saude.gov.br/index.php em 28/10/2011  
15

 Retirado de http://www.saude.niteroi.rj.gov.br/ acesso em 02-12-2013 

http://www.saude.niteroi.rj.gov.br/
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A equipe básica era formada por médicos generalistas e auxiliares de 

enfermagem, uma dupla para cada território adscrito, trabalhando 40 horas 

semanais na comunidade, divididas em atendimento no consultório dos módulos 

(unidade de atendimento); atividades de campo – visitas domiciliares, visitas 

hospitalares e ações de educação em saúde e, por fim, participação em educação 

continuada (programada pelo Núcleo de Ensino e Pesquisa da Prefeitura). 

(MASCARENHAS, 2002) (SENNA, 1995)  

Naquele momento, novas práticas foram assinaladas pelo PMF:  

 adscrição de clientela, num espaço-geo-físico local, onde a equipe 

identificava grupos populacionais em situação de risco, no próprio 

processo de aproximação e conhecimento da comunidade;  

 criação de uma nova relação entre os serviços de saúde e os usuários, 

desenvolvendo uma prática sanitária responsável e que influenciasse os 

níveis de saúde de uma determinada população;  

 integralidade das ações, facilitando o acesso da população ao serviço e 

encaminhamento aos demais serviços (MASCARENHAS, 2002) 

O médico atuava (e ainda deve atuar) como generalista, buscando a atenção 

integral continuada e setorizada aos indivíduos e suas famílias, com ênfase na 

promoção e prevenção em saúde, no diagnóstico precoce e no tratamento. O 

trabalho técnico é supervisionado semanalmente por uma equipe de supervisão 

formada por ginecologista, clínico geral, pediatra, profissional de saúde mental, 

assistente social, enfermeiro e sanitarista. (MASCARENHAS, 2002) (SENNA, 1995) 

A organização popular, representada pelas Associações de Moradores, 

reconhecidas oficialmente pela Federação de Associação de Moradores de Niterói 

(FAMNIT), constitui parte necessária na formulação do convênio entre estas e a 

Prefeitura Municipal de Niterói (SENNA, 1995). No convênio foram estabelecidos 

dois níveis de gerência, compostos pela Fundação Municipal de Saúde 

(Superintendência de Atenção Ambulatorial e Saúde Coletiva) e pela representação 

comunitária (liderança das Associações de Moradores), sendo estes responsáveis, 

através do Decreto Legislativo nº 17/92-DO RJ, de 16 de agosto de 1992, pela co-

gestão do Programa junto com a Prefeitura Municipal. De acordo com a legislação 

municipal, cabe às Associações de Moradores a formalização dos contratos dos 

recursos humanos necessários, pagos com repasse de verbas do município e 
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contratos de trabalho regidos pela CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas), 

consolidando conforme nossas observações, um convênio de trabalho frágil. 

Assim, assinalamos que as relações que envolvem a figura do presidente da 

associação de moradores, que além do seu cargo como representante da 

comunidade, ocupa a posição de “empregador” dos médicos de família, é um 

possível complicador para as práticas profissionais comprometidas com a Clínica 

Ampliada. Tendo em vista que este é representante da comunidade para “atender” 

os interesses da mesma e gerenciar os trabalhadores de saúde, sem exigência de 

preparo técnico anterior para o exercício de tais funções. Além de existir 

possibilidade de interferências políticas nas contratações, ou em benefício próprio, 

podendo gerar constrangimentos entre equipes. Logo, nesta duplicidade de função, 

podem surgir “ruídos” que não sejam de interesse para os usuários locais do 

programa. 

Por outro lado, cabe também lembrar que, apesar da estrutura e equipe 

diferentes da Estratégia da Saúde da Família, o PMFN mantinha sua metodologia 

vinculada às diretrizes do Ministério da Saúde, inclusive para garantir os recursos, 

como consta na Portaria nº 1.203, de 05 de junho de 2006. Esta afirma que as 

equipes “fazem jus” ao recebimento da verba, por estar em concordância com a 

Política Nacional da Atenção Básica.  

Então, o PMFN recebe os recursos do Ministério da Saúde por estar em 

concordância com as diretrizes da Estratégia da Saúde da Família (ESF), mas 

mantém sua organização local, dentro de uma construção particular do programa. 

Contudo, desde 2010, vem sendo incluídos novos atores na equipe de saúde, 

agentes comunitários e enfermeira, dentro do “modelo” da ESF, mas houve um 

aumento da população adscrita. Assim, a equipe básica, que antes atendia entre 

1000 e 1200 indivíduos, passou a atender entre 2000 e 2500 pessoas, uma média 

de 700 a 900 famílias, por um médico, uma técnica de enfermagem, dois agentes 

comunitários. Além de uma enfermeira para cada 4000 pessoas, que atende duas 

equipes. 

Tais mudanças acabaram por trazer certas dificuldades para a pesquisa, já 

que nosso objetivo não era avaliar o modelo em si. Tal fato ocorreu após a 

elaboração inicial do próprio projeto, mas, por outro lado enriquece a investigação, 
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ao observar que as mudanças (DOM16) estabelecidas pelo PMFN, e as entrevistas 

trazem novas pistas sobre a concepção de território vigente. 

Torna-se importante ressaltar, que, tendo em vista que há uma mudança no 

perfil do trabalho dos profissionais, isto pode impactar em sua prática. Veja a antiga 

metodologia do PMF, segundo Moreira (2012, p. 37): 

 
 

O PMF de Niterói investe desde a sua fundação em 1992, em 
algumas estratégias metodológicas que o diferenciam do PSF do 
Ministério da Saúde. Dentre elas, destaco para esta pesquisa o 
trabalho de campo realizado pelas equipes rotineiramente (médico de 
família e técnica de enfermagem tem 20h de sua carga horária 
semanal destinada às atividades no território e domicílios); equipe 
multidisciplinar de supervisão apoiando as equipes semanalmente em 
seus locais de trabalho; e um processo de Cogestão do PMF entre a 
Fundação Municipal de Saúde e as Associações de Moradores das 
áreas de abrangência dos módulos do programa. 

 

 
Logo, vale lembrar que estes profissionais (médico e técnico de enfermagem) 

passam agora a ter sete turnos de consultório (28 horas) e somente dois turnos para 

atividades “território” e “domicílios” (8hs). Por outro lado, demais quatro horas que 

seriam para capacitação, vêm sendo esvaziadas, conforme apontam nossas 

entrevistas e diário de campo. Ao mesmo tempo, a supervisão de equipe 

multidisciplinar está sendo desmembrada em uma nova concepção, que segundo 

dados do site da Secretaria Municipal de Saúde está se configurando em Núcleo de 

Apoio a Saúde da Família (NASF). 

Em 2013, no início de um novo governo na prefeitura, através da Portaria 

FMS/FGA Nº 14/2013, de 04 de janeiro, se cria uma equipe provisória de 

coordenação do PMF, destituindo os antigos coordenadores locais das equipes 

regionalizadas. O intuito é manter a aproximação com a ESF, evoluindo, segundo 

esta portaria, para um novo formato de contrato e financiamento dos profissionais de 

saúde. Porém, não se observa, na prática, mudanças quanto à concepção do uso do 

território que já vinha sendo praticado, mantendo-se nos limites restritos das 

atividades burocráticas, em detrimento de uma concepção mais ampla, do território 

“como vivo” proposta por Milton Santos. 

Com base neste pensamento, o presente texto analisa se o PMF, seguindo a 

ESF, toma o “território assistido” como unidade/nacional, apesar de tantos conflitos 

(desigualdades sociais e pressões mercadológicas). Conforme viemos descrevendo, 
                                                             
16

 DOM- Publicadas no Diário Oficial Municipal em 04/01/2013 
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esta discussão se mostra relevante para o campo da saúde, pois acreditamos que 

para potencializar as possibilidades de eficácia do PMF torna-se urgente considerar 

o território como dinâmico.   

Nesta direção, o estudo levanta algumas questões acerca das recentes 

mudanças, apesar de não ser nosso objetivo: os novos personagens, o enfermeiro e 

o agente comunitário de saúde, estariam então preenchendo esta lacuna? Ao que 

parece, não, já que suas cargas horárias também ficam atreladas a diversas 

atividades burocráticas e assistenciais. Como exemplo, sua ferramenta de trabalho, 

a ficha de cadastro (vide anexos 3, 4 e 5) para o cadastro e a folha de 

preenchimento sobre seus atendimentos (anexo 6), revelam uma forma normativa 

(mecânica/direcionada) de olhar o trabalho e sua relação com o território.  

Ou seja, são instrumentos de trabalho para colaborar com a produção de 

dados gerenciais, mas que no local do trabalho em ato, torna-se uma soma de 

preenchimentos de perguntas e números, direcionando as ações destes 

profissionais para apenas avaliação de documentos, número de moradores e se 

existe determinada doença ou não. Logo, não abre espaço para a observação das 

singularidades que determinadas áreas e pessoas possuem. No entendimento de 

determinado cotidiano e realidade, visando uma produção de saúde individualizada 

para os territórios, ao invés de uma única produção para todo o Território Nacional.  

Logo, o que se observa, na verdade, é uma tentativa de padronizar um 

modelo que prevê aumento do número de pessoas atendidas, ampliando a área de 

atuação da Estratégia da Saúde da Família, em detrimento da concepção do 

território e do cuidado, como analisada e defendida neste trabalho. 

Como discutido por Merhy e Franco (2003), o trabalho em saúde através do 

Programa da Saúde da Família não irá gerar novas práticas de compromisso com o 

usuário, se propondo a criar um novo modelo de atenção, se mantiver 

compromissos com velhas práticas, historicamente, clientelistas e assistencialistas. 

Como os autores refletem sobre o PSF, os planejamentos e as atividades 

burocráticas “capturam” a capacidade de produzir uma prática criativa para o local, 

sendo dominada pelo “trabalho morto”, mecânico. Então, independente de reduzir o 

tempo de trabalho de “campo”, o PMF, já mantinha, por vezes, práticas centradas 

apenas em números, despersonalizando o usuário, desde sua implementação como 

proposta para um novo modelo de atenção à saúde. Como podemos observar no 
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contrato de trabalho do médico, características de um velho modelo médico centrado 

e segmentado (vide anexo 7). 

Portanto nesta lista de atribuições do anexo 7, que o trabalhador médico 

assina ao ser contratado, torna o mesmo responsável por vigilância, preenchimento 

de documentação determinada, consultas, além de ter que priorizar doenças 

padronizadas ou gestantes/crianças em  grupos educativos, porém não cria 

responsabilidade de trabalhar com características inovadoras, comprometidas em 

discutir propostas de intervenções baseadas na realidade local, nem se observa 

estímulo, nesta lista, para o médico se envolver com os moradores ou discutir suas 

práticas a partir das necessidades do usuário. Então, se mantém uma uniformização 

do trabalho, sem que o território seja uma prioridade. 

Ou seja, é notório que os quadros e outras ferramentas de trabalho são 

importantes para o funcionamento do programa, mas é necessário que haja um 

maior cuidado nas suas elaborações e também é importante que sejam pensados 

que aspectos devem ser enfatizados. Isto porque, identificamos diversas fichas de 

preenchimento que só visam doenças e questões específicas, mas nenhuma que 

englobe o território enquanto dinâmico, ou que priorize práticas mais dinâmicas, 

menos padronizadas. 

Outro exemplo que poderíamos apontar, são as declarações do atual prefeito 

que, citado no O Fluminense (06/04/2013) pelo repórter Daniel Braga que relata: 

“prefeito assume compromisso para que 100% da população pobre seja atendida 

pelo programa”. Neste sentido, se configura como uma meta, assim como em outros 

governos, visando estatísticas e padronização da população adstrita, em detrimento 

do atendimento integral que deve ser prestado ao usuário. 

Apesar de compreendemos que “estatísticas”, “padronizações” e “metas” por 

vezes são necessárias para pensar políticas públicas de saúde que implicam um 

grande numero de pessoas, atentamos para o fato de que, no plano micro (no 

trabalho interno das unidades de saúde), estas estatísticas, padronizações e metas, 

são impostas em detrimento da atenção às necessidades do usuário.  

Logo, existe um desafio de trabalhar com um conceito de “território assistido”, 

sendo definido como área delimitada de assistência do PMF, mas valorizando o 

cotidiano, as relações locais de poder e entre profissionais, usuários e gestores, 

sendo heterogêneo e dinâmico. Estabelecendo assim, um compromisso com uma 

prática de qualidade, tendo o usuário como sujeito ativo nesta dinâmica.  
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4.1.2- O PMF no Preventório  

 

Quanto ao território pesquisado, a Comunidade do Preventório, situa-se no 

bairro de Charitas, que tem estreita história com o início da assistência pública em 

Niterói, a partir de 1851. Mas, mesmo antes disso, esta área fazia parte 

da Sesmaria Jesuíta onde a Ordem construiu um cemitério e uma igreja, consagrada 

a São Francisco Xavier.  Assim, o bairro a partir da caridade dos Jesuítas, ganhou o 

nome de charitas, do latim, que quer dizer "caridade", inscrita na porta da igreja 

mencionada. 

Um pouco mais à frente, em direção a Jurujuba, a principal construção da 

região servia para abrigar doentes contagiados por febre amarela, cólera e varíola. 

Trata-se do Hospital da Enseada de Jurujuba, localizado na praia de Charitas. Dois 

anos depois, passou a se chamar Hospital Marítimo Santa Isabel até 1898, 

recebendo doentes que vinham do Rio de Janeiro – então capital do Império - e de 

estrangeiros, a bordo de navios. Neste mesmo ano, o hospital mudou de nome para 

se chamar Paula Cândido, em homenagem ao professor que o fundou.  

Em 1909, com a febre amarela em declínio, graças ao combate travado pelo 

higienista Oswaldo Cruz, o hospital parou de receber tantos doentes e, alguns anos 

depois, foi transformado no Preventório Paula Cândido, onde ficavam crianças que 

precisavam se prevenir da tuberculose, gerando o nome da comunidade do 

Preventório no bairro de Charitas.  

O prédio foi também uma escola de enfermagem e educandário (WHERS, 

1984). Essa construção ainda existe, ao lado da principal subida do Morro, e é 

conhecida como Casa da Princesa, onde funcionava a Fundação para a Infância e a 

Adolescência (FIA), hoje em obras para, possivelmente, abrigar um instituto para 

idosos. A população do Preventório não está sendo envolvida nesta transformação 

de uso da edificação, de maneira que os mesmos nem foram comunicados sobre a 

furura utilização da “casa da princesa”.   

Como se observa, o bairro de Charitas, que fazia parte da antiga Sesmaria 

jesuíta, contava com um cemitério, evoluindo como “descarga” de pacientes com 

doenças infectocontagiosas e como área de educandário para crianças 

abandonadas e vítimas de maus tratos (FIA). 

Este bairro, Charitas, está situado na enseada de São Francisco, numa 

estreita faixa entre morros e a orla marítima às margens da Baía de Guanabara, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sesmaria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cemit%C3%A9rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Francisco_Xavier
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tendo como bairros limítrofes: São Francisco a nordeste e Jurujuba a sudoeste. O 

arco da praia do Saco de São Francisco apresenta paisagens distintas, a medida 

que se caminha para um ou para outro bairro limítrofe. A praia é usada para a 

atividade pesqueira, quanto mais próximo estiver de Jurujuba – área ao lado do 

Morro do Preventório, bairro que conta com uma comunidade pesqueira. E quanto 

mais próximo de São Francisco, mais seletivos e padronizados serão os quiosques, 

bares e restaurantes no calçadão, se consolidando como região com oferta de 

empregos para estes serviços.  

Paralelamente, nos últimos anos, o Preventório recebeu a primeira unidade 

do PMF de Niterói e diversos projetos filantrópicos e inclusivos como o Grael e 

Fernanda Keller17. Mas, infelizmente recebeu também a entrada do tráfico de 

drogas, em meio a diversas intervenções do Estado, já citadas anteriormente. 

Quanto ao PMF, o Preventório possui duas unidades, cada uma com duas 

equipes (equipe: um médico, um técnico enfermagem, dois agentes comunitários, 

um enfermeiro para cada duas equipes) compondo as unidades Calixto Garcia e 

Abel Santamaria, com experiência do PMF há mais de 20 anos. Porém, identifica-se 

nas entrevistas e no diário de campo, a participação ativa, mesmo que tímida, da 

comunidade, nas ações decisórias e de produção de saúde coletiva. 

No Preventório, no que se refere ao contexto político, observamos influências 

e ações que envolvem o Estado, as relações entre os moradores, o tráfico de drogas 

e questões econômicas, ambientais e culturais bastante interessantes. Por ser ao 

lado de uma área aonde se concentra grande parte dos imóveis mais caros da 

cidade (São Francisco, Icaraí, Ínga), com ampla rede de comércio e empregos, além 

de uma proximidade com a região oceânica, facilitando o escoamento dos carros via 

catamarã (rápido acesso ao Rio, pela Baía de Guanabara). Este se localiza em 

Charitas, sendo um transporte caro, logo para poucos (com o custo quase 4 vezes 

maior que o das barcas no centro da cidade). 

Também se identifica no bairro um grande número de imigrantes, que vêm ao 

bairro na esperança de trabalho digno e próximo. Por ser localizado em um morro, 

com ocupação irregular, apresenta problemas semelhantes a outras comunidades 

                                                             
17

 Instituto Rumo Náutico/Projeto Grael busca desenvolver um programa educativo, profissionalizante 
e de inclusão social construído em torno dos esportes náuticos, consultado em 
http://www.projetograel.org.br/home.php; Instituto/projeto Fernanda Keller desenvolve, gratuitamente, 
em conjunto com sua equipe uma escola de triatletas, com foco no público de baixa renda de 7 anos 
a 18 anos, consultado em http://www.institutofernandakeller.com.br/site/ 

http://www.projetograel.org.br/home.php
http://www.institutofernandakeller.com.br/site/
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no estado do Rio de Janeiro, no que concerne à urbanização acelerada e não 

planejada (risco de desabamento, desabastecimento de água, condições de 

esgotamento ruins, etc...). Como benefício, se destaca a proximidade com o mar, 

para atividade pesqueira e para usufruir do lazer.  

Por outro lado, sua proximidade com áreas que concentram uma população 

de alto poder aquisitivo, faz com que recebe constantes incentivos, seja do serviço 

público, ou de iniciativas filantrópicas, sendo esta região frequentemente marcada 

por fortes interesses políticos, que se constatam quando o bairro se torna pioneiro 

no PMF, e também um dos pioneiros em receber o Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC), com várias novas moradias para sua população.   

O atual prefeito, deputado estadual, em 2010, e, na ocasião, também 

presidente da Comissão Especial de Acompanhamento das Obras do Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC) da Assembléia Legislativa do Rio (ALERJ), como 

divulgado nas notícias online da ALERJ, fez a entrega das moradias a esta 

população. 

Outra obra divulgada como uma grande solução para Niterói, mas com pouca 

participação da comunidade, que já se mostra ressentida com a “invasão” de 

pessoas para utilizar o catamarã, é a TransOceânica, com incentivo previsto pelo 

PAC da Mobilidade. O objetivo é gerar uma via expressa da região Oceânica, que 

cresce economicamente, com grande volume de carros, sendo necessário uma via 

de escoamento rápido para Icaraí (em direção ao Rio) ou para o catamarã. No jornal 

O Globo (10/09/2013), em matéria de Renato Onofre, se anuncia a obra adiada para 

2014, com foto de fundo do morro do Preventório, que em nenhum momento é 

citado, seja por possíveis benefícios ou, impactos sociais, ambientais, entre outros. 

Desta forma, a presente pesquisa destaca que somado às intervenções 

citadas, que vem sendo realizadas ao longo de anos, novos atores passaram a 

compor a vida da comunidade, gerando um incremento importante na violência, com 

instalação de tráfico de drogas e mortes relacionadas ao mesmo. Como denunciado 

por Rafael Galdo, no jornal O Globo: “De comunidade pacata, morada de 

pescadores e trabalhadores de estaleiros, à favela mais populosa de Niterói, agora 

às voltas com a violência do tráfico de drogas.”18. A referida notícia aponta um 

                                                             
18

 GALDO, Rafael. Denúncias sobre ação de bandidos no Morro do Preventório crescem mais 
de 1.400%. Jornal O GLOBO. Disponível em http://oglobo.globo.com/rio/denuncias-sobre-acao-de-

bandidos-no-morro-do-preventorio-crescem-mais-de-1400-4665099 

http://oglobo.globo.com/rio/denuncias-sobre-acao-de-bandidos-no-morro-do-preventorio-crescem-mais-de-1400-4665099
http://oglobo.globo.com/rio/denuncias-sobre-acao-de-bandidos-no-morro-do-preventorio-crescem-mais-de-1400-4665099
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crescimento de mais de 1400% de aumento de ligações ao disque-denuncia da 

região. 

Em suma, conforme viemos analisando, existem aspectos da história da 

saúde de Niterói, assim como do Preventório, com relação aos serviços de saúde e 

às peculiaridades internas do cotidiano e das relações de poder da comunidade, que 

caracterizam os territórios, em constante conflito e reinvenção. E, por isso mesmo, 

não há como pensar uma prática em saúde que não valorize esta condição. 

 

 

 

4.2 Entrevistas e resultados: 

 

Nesta última seção do capítulo, atendendo ao objetivo geral da pesquisa, as 

entrevistas apresentadas vão em direção ao intuito de investigar, de que forma o uso 

do território perpassa as práticas em saúde do PMF. Além disso, pretende-se lançar 

um olhar sobre o objetivo específico, ao analisar que concepção de território opera 

nas práticas de atenção à saúde desenvolvida no PMF, levando em conta a 

percepção dos sujeitos aqui investigados (usuários, profissionais, gestão e 

associação de moradores). 

Neste sentido, entendemos que nossa pesquisa, pelo tempo de uma 

dissertação de mestrado, e pela possibilidade da observação direta dos fenômenos 

relacionados ao objetivo, fez a opção metodológica pelo estudo de caso, que na 

nossa pesquisa é o PMF no Preventório, para investigar como o território se insere 

nas práticas. Assim, entendendo que os estudos de caso evidenciam relações 

causais entre intervenções e o que ocorre de fato, ajudando a entender o contexto, 

sendo um meio de entender os dados sociais, mantendo o caráter unitário do objeto  

pesquisado. (MINAYO, 2010; YIN, 2010) 

Além disso, o estudo de caso nos proporciona o esclarecimento de fatores 

que interferem em determinados processos, permitindo explorar as situações 

relacionadas ao uso dado ao território naquele programa, daquela comunidade, 

sendo também possível ser uma análise replicável em situações semelhantes. 

Para tal, nos apoiamos em literatura pertinente ao tema (discutida 

anteriormente), a saber: documentos da cidade, recuperação histórica e 
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conceituação dos marcos teóricos, tendo em vista identificar o uso do território nas 

práticas do PMF no Preventório, no que tange à questão metodológica. Deste modo, 

aprofundou-se o conceito de território de Milton Santos e sua pertinência enquanto 

ferramenta teórica, considerando as dimensões da Clínica, da Promoção em Saúde 

e da atividade Gerencial, para repensar as práticas de atenção à saúde 

desenvolvida no PMF. 

Nestas entrevistas, a pesquisa avança para a análise dos depoimentos dos 

sujeitos da pesquisa (usuários, profissionais, gestão e associação de moradores), 

mediante as entrevistas semiabertas (ver anexos). O uso desta modalidade de 

entrevista, visando facilitar o entendimento do objeto da pesquisa tanto para o 

pesquisado como para o pesquisador, servindo de orientação para ambos, 

fornecendo bases para uma questão dentro do delineamento da pesquisa  para: 

permitir aprofundar e ampliar, sem limitar; permitir surgir a visão, juízo e relevância a 

respeito dos fatos e das relações do objeto pelos entrevistados. 

 Quanto aos resultados empíricos, utilizaremos a análise de conteúdo da 

autora Laurence Bardin (2011), na modalidade temática, fazendo uma associação 

com os dados já levantados. Mais uma vez, refletimos sobre a concepção de 

território aplicada nas práticas de atenção à saúde no PMF, na visão daqueles que 

vivenciam o cotidiano desses serviços.  

Cabe ainda ressaltar, que faremos esta investigação, baseada neste autor, 

mas não faremos um levantamento quantitativo dos dados, que o mesmo também 

propõe. Somente, refletiremos as categorias da pesquisa (definidos em nossos 

objetivos), ou seja, baseado em “unidade de codificação previamente 

determinada”(BARDIN,2011, p.77), buscando a análise qualitativa do material 

através destes temas (categorias do nosso estudo), presente no discurso dos 

envolvidos. A autora Bardin (2011), propõe a análise temática do texto, usando o 

método quali/quantitativo, porém para o objeto de estudo, aplicaremos o recorte 

qualitativo. 

E também, o pesquisador fez um diário de pesquisa para contribuir com os 

dados analisados e para seu próprio entendimento sobre o andamento da pesquisa. 

Ou seja, foi feito em paralelo, ao longo desde trabalho, algumas considerações a fim 

de manter um compromisso com as etapas da pesquisa, “desabafar” e ter 

impressões do que estava acontecendo. Vale lembrar, que esta tarefa não foi diária 

e nem desde o início, foi ocorrendo no meio do curso do mestrado. 
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Quanto aos sujeitos da pesquisa, cabe dizer que foram selecionados para 

entrevista da seguinte forma: 

1. Unidade Preventório I (Abel Santamaria): um médico (a/o que tiver 

mais tempo de contrato com o programa); um técnico de enfermagem 

(a/o técnico que tiver mais tempo de trabalho); um/a usuário/a (com 

tempo de cadastro desde o início do funcionamento da unidade, 

seguindo ordem por idade, ou seja, primeiro/a mais idoso/a, desde que 

seja lúcido/a; caso o mais idoso não seja cadastrado com atendimento 

desde o início do programa, será escolhido o próximo, e, assim por 

diante); Um enfermeiro (só há um); um agente comunitário de saúde 

(a/o que tiver mais tempo de contrato com o programa) 

2. Unidade Preventório II (Calixto Garcia): um médico (a/o que tiver mais 

tempo de contrato com o programa); um técnico de enfermagem( a/o 

técnico que tiver mais tempo de trabalho); um/a usuário/a (com tempo 

de cadastro desde o início do funcionamento da unidade, seguindo 

ordem por idade, ou seja, primeiro/a mais idoso/a, desde que seja 

lúcido/a; caso o mais idoso seja cadastrado com atendimento desde o 

início do programa, será escolhido o próximo, e, assim por diante); Um 

enfermeiro(só há um); um agente comunitário de saúde (a/o que tiver 

mais tempo de contrato com o programa). 

3.  Como gestores das duas unidades: o/a supervisor/a de saúde coletiva 

(só tem um para a área do Preventório); Um/a coordenador/a 

responsável pela área do PMF do Preventório; O presidente da 

associação de moradores. 

Estas unidades e o Preventório, conforme citado anteriormente, merecem 

destaque por sua relevância histórica, por ter sido a primeira unidade do PMF em 

Niterói, e, também uma das pioneiras no Brasil, que justifica o interesse para 

investigá-las (NITERÓI, 1992, HUBNER e FRANCO, 2007). O que vem se somar ao 

fato do pesquisador conhecer as unidades e a dinâmica de trabalho do dia a dia dos 

profissionais, facilitando viabilização da investigação. 

Como aspectos positivos se pode citar o fato do pesquisador conhecer e 

vivenciar a realidade a ser estudada, procurando-se manter o compromisso ético e 

científico com a pesquisa, a partir de orientações frequentes com os professores 

orientadores, coorientadores e colaboradores. Ao que se somam os fóruns do 



62 

 

mestrado, como a disciplina de Seminários de acompanhamento, a participação no 

“Grupo de Estudo em Gerência e Ensino em Saúde” (GEGES), que discute a 

temática da pesquisa e o processo da entrevista. Estas e outras ações puderam 

minimizar os possíveis impactos da dificuldade do pesquisador, que por estar imerso 

em seu local de pesquisa, sendo capaz de se distanciar, a fim de realizar uma 

análise mais “imparcial” e isenta, isto é, de estranhar o “familiar”.  

Então, as ações acima citadas, assim como as apresentações e discussões 

de nossa pesquisa em congressos da área, contribuíram para trazer reflexões sobre 

a escolha do estudo de caso. Deste modo, a partir de recomendações desses 

fóruns, foi elaborado o diário de pesquisa (campo) com impressões do cotidiano que 

colaborou para manter a “imparcialidade”, e, ao mesmo tempo, garantindo o 

cumprimento dos objetivos.  

Por outro lado, o diário de pesquisa também contribuiu para que o 

pesquisador estivesse mais “implicado” com a investigação, o que se espera em 

uma pesquisa qualitativa, como se observa na citação abaixo:  

 
 
Uma das mais tradicionais premissas das ciências sociais é a 
necessidade de uma distância mínima que garanta ao investigador 
condições de objetividade em seu trabalho. Afirma-se ser preciso que 
o pesquisador veja com olhos imparciais a realidade, evidenciando 
envolvimentos que possam obscurecer ou deformar seus julgamentos 
e conclusões. Uma das possíveis decorrências deste raciocínio seria 
a valorização de métodos quantitativos que seriam “por natureza” 
mais neutros... A noção de que existe um envolvimento inevitável com 
o objeto de estudo e de que isso não constitui um defeito ou 
imperfeição já foi clara e precisamente enunciada. (VELHO, 1978, 
p.36)   
 
 

Assim, demos seguimento à pesquisa analisando os objetos do nosso estudo, 

atentos à pertinência do material coletado para não nos estender (prazo do 

mestrado limitado) em novas “codificações” na análise temática das entrevistas, nem 

em possíveis conflitos que possam surgir pela prática profissional do pesquisador, 

nem pela própria coleta do material publicado, ou pela base de dados da própria 

prefeitura. 

Então, ao longo das entrevistas percebemos, assim como a literatura já 

apontava, certos entraves na aplicação da metodologia do PMF, no que se refere à 

questão do território. Deste modo, o que se observa nas narrativas dos profissionais 

e da gestão, em geral, são falas contraditórias quanto à concepção do território 
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enquanto processo, em detrimento a uma noção marcadamente administrativa. No 

entanto, alguns relatos apontam para uma tentativa de trabalhar com a valorização 

do local e da participação do usuário, mas o que ainda prevalece são medidas 

verticalizadas da gestão e de um atendimento centrado na doença e não na pessoa 

e sua realidade/social. 

 Quando se analisa o conjunto das entrevistas se confirma, na fala dos 

usuários, não haver diferença entre uma policlínica e uma unidade do PMF. Assim, 

os profissionais também criticam, alegando poder fazer um trabalho melhor, 

priorizando o usuário, mas se queixam da sobrecarga e falta de tempo. O que se 

observa nos relatos dos profissionais, é que a qualidade do serviço decaiu devido ao 

aumento do número de pacientes, reforçando a ideia de que padronizar o PMF, 

como uma política nacional da ESF, talvez não venha sendo o melhor caminho. 

 Vale lembrar que a pesquisa começou a ser realizada antes da atual 

mudança de governo na Prefeitura de Niterói, em 2012, que intensificou, neste ano 

medidas de mudança que já vinham sendo implementadas. Como figura de gestão 

local, o antigo cargo de coordenação local do PMF foi extinto, havendo então uma 

perda de um sujeito associado à gestão que seria entrevistado, pelo planejamento 

inicial da dissertação. 

 

USUÁRIO X GESTORES X PROFISSIONAL: CONVERGÊNCIAS E 

DIVERGÊNCIAS 

 

 Após a análise das impressões geradas a partir das falas dos sujeitos, 

sempre destacando a questão do território em relação às práticas em saúde, 

definidas pela investigação em três dimensões, fizemos o quadro-2 resumo, abaixo. 

Neste quadro, tentamos fazer um comparativo sobre aproximações e 

distanciamentos entre o que entendemos na coleta das entrevistas. 

 
 
QUADRO-2 APROXIMAÇÕES E DISTANCIAMENTOS DAS FALAS 
 
DIMENSÕES USUÁRIO GESTORES PROFISSIONAL 

GERENCIAL Pouca participação e 
entendimento da 
metodologia do 
programa sem 
observarem diferenças 
administrativas entre 

Definem atividade 
gerencial como ato 
próprio deles 
(gestores) e útil, 
acreditam não haver 
participação da 

Assim como os demais 
relatam ser atividade “ditada” 
pelos gestores, com pouco 
espaço para participação, 
porém se queixam de ser 
uma atividade que apesar de 
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as diferentes unidades 
de saúde, seja 
hospitalar, ou do PMF 
(sem valorizar o local) 
 

comunidade nem dos 
profissionais. Pela 
associação 
demoradores também 
parece haver pouco 
conhecimento da 
metodologia do PMF 
(sem valorizar o local) 

útil está em excesso, com 
muitas atribuições 
burocráticas.(sem valorizar o 
local) 

PROMOÇÃO 
EM SAÚDE 

Apesar de 
considerarem 
importante trabalhar 
com prevenção e 
outras ações visando 
melhoria das 
condições de saúde 
da comunidade, 
valorizando o local, 
porém não detectam 
essas ações de forma 
geral. Somente por 
visitas ao domicílio de 
forma isolada e não 
sistemática. 

Entendem que há 
participação de 
gestores/usuário/ 
Profissionais em 
práticas educativas 
voltadas para o local, 
mas com uma fala de 
direcionamento de 
ações voltadas para 
doenças ou grupos já 
previamente definidos 
em diretrizes 
nacionais. Acreditam 
que a promoção vai 
ser ato dos ACS (por 
causa do aumento do 
número de pacientes). 
 

Também acreditam que será 
difícil fazer promoção em 
saúde, ficando mais a cargo, 
da enfermeira e dos ACS. 
Acham que será um pouco 
difícil valorizar o cotidiano 
para pensar ações para a 
comunidade por excesso de 
atribuições, porém alegam 
nunca terem sido valorizadas 
as origens e cultura da 
comunidade. Por outro lado, 
há relatos de pactuação 
local, com atividades a partir 
da realidade do território sem 
definições e com inovações. 

ATENDIMENTO 
CLÍNICO 

Nesta dimensão, os 
usuários, confirmam, 
que de uma forma 
geral, as práticas em 
saúde não são a partir 
do território e que o 
atendimento poderia 
ser melhor, além de 
não haver distinção na 
forma de atuação dos 
demais serviços que 
utilizam. E, alegam 
que seria melhor que 
valorizasse seu 
cotidiano nas 
consultas. 

Os gestores 
discordam em suas 
entrevistas 
acreditando de um 
lado haver valorização 
das culturas e 
cotidianos locais e, por 
outro lado, não 
havendo de forma 
sistematizada, mas 
sim por características 
individuais de cada 
profissional. E também 
concordam, que seria 
um atendimento 
melhor se fosse 
valorizado a cultura de 
cada paciente. 

Referem também não haver 
um atendimento que reflita as 
questões locais. Mas alegam, 
que isso ocorria antes do 
aumento populacional de 
responsabilidade por equipe, 
alegando uma piora no 
atendimento da equipe, já 
que agora não estariam 
valorizando o território no 
atendimento clínico. 

 

 

 

 

PERCEPÇÕES DO USUÁRIO 

O que podemos assinalar é que os usuários entrevistados se referem em 

suas falas, quanto à dimensão do gerenciamento, a não inclusão em processos 

decisórios, ou seja, em uma verticalização das ações. No sentido que eles (os 

usuários) usufruíam do que era ofertado, mas sem participação e/ou entendimento 
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do que estava ocorrendo, sendo questões de decisão do “pessoal que manda-

governantes”, como cita o U2 em entrevista.  

A mesma questão também se reflete na questão da promoção em saúde, pois 

não evidenciam relatos de ações, ou na distinção entre o trabalho de unidades 

tradicionais, ou centros hospitalares, com o do PMF. Alegam que o atendimento 

especializado, e direcionado para doenças, sem preocupação com ações 

educativas, sem foco na prevenção e sem entendimento do território, acontece 

também no PMF do Preventório.  

No que se refere ao atendimento, parece haver uma certa concordância 

quanto à importância do serviço e de valorizar o território no atendimento, havendo 

uma aceitação, mas sem agradar tanto. Também não vêem diferença na 

abordagem, entre o PMF, policlínica e um hospital, somente no aporte estrutural. 

Quando perguntamos sobre essa diferença a resposta confirma não haver 

priorização de uma prática voltada para o território: “na entrada, na hora de atender, 

não tem diferença, mas, fora(hospital) interna e faz tudo...”U2). 

 

 

PERCEPÇÕES DOS GESTORES 

 

Quanto aos gestores, se observa que a associação de moradores, pelos seus 

relatos, não “teria bem” uma ação como cogestor, mas uma figura que viabiliza a 

contratação dos profissionais. Isto porque, no discurso não identificamos, poder de 

ação sobre a área de atuação do Programa, além de um desconhecimento 

metodológico do mesmo. Cabe assinalar também um conflito em se enquadrar como 

cogestor, em suas respostas se posiciona geralmente, como profissional e/ou 

usuário. Como exemplo, cita, ao ser perguntado sobre como a cultura local poderia 

vir a contribuir para um melhor funcionamento dos serviços oferecidos pelo PMF, 

como cogestor: “na minha visão eu acho que tinha que ampliar mais, e, o poder 

público valorizar mais o profissional, dá mais, mais e... como se diz, dá mais 

condição de trabalho, dá mais assistência pra ele né”(G1).  

De uma forma geral, na fala dos gestores quanto à questão gerencial, se 

evidenciam dificuldades em pensar o local, com determinações previamente 

definidas pela política nacional. Então, surgem falas de centralização das ações 

visando cumprimento de metas, aonde a pactuação e a discussão com a 
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comunidade, sobre o território e sua metodologia, ficam esvaziados, assim como o 

estímulo da participação dos profissionais nestas ações decisórias (“...existe uma 

definição do MS...hoje estamos fazendo uma adaptação do programa para a ESF 

mesmo-G2”).  

Ao mesmo tempo, quando perguntado sobre a dimensão da promoção em 

saúde, sobre a “realidade do território” da comunidade, alega sobre possibilidades 

de intervenção com a participação conjunta equipe/gestão. Por outro lado, sinalizam 

uma dificuldade na identificação de qual “território” se fala, ora como “vivo”, mas 

prevalecem, nas ações relatadas, as práticas que seguem uma ideia de local 

definido, baseado em dados estatísticos, com pouca margem à análise qualitativa. 

Outro dado que chama atenção, na fala dos gestores quanto à promoção se 

refere à centralização das ações nos ACS, como “mais” responsáveis pelas 

atividades de campo para entender o território. Referindo que os demais 

profissionais são responsáveis, principalmente pela assistência. Mas, como esse 

trabalho defende, como pensar assistência sem incluir a equipe como um todo na 

discussão do território, principalmente porque este vai definir a ação da equipe. Ou 

seja, observamos uma prática dos gestores em simplificarem os usos do território.  

E, também no conjunto das entrevistas dos gestores, eles destacam uma 

dificuldade dos usuários, possivelmente influenciados por um “individualismo geral 

no mundo” contemporâneo, a pensarem em práticas coletivas. Os gestores relatam 

que havia, anteriormente (no início do programa), uma maior participação e 

envolvimento dos usuários nas atividades das unidades marcados pelo apoio mútuo. 

Como se confirma na fala: “...o que se observa é um individualismo geral no mundo, 

as pessoas não se envolvem na política, não tem partido, não leem jornal, é... antes 

já havia esse envolvimento, um interesse...” (G2). 

Quanto ao atendimento clínico, a gestão chama atenção para ainda não haver 

uma mudança no perfil do atendimento com valorização do local e em respeito ao 

cotidiano das pessoas, representando uma nova concepção de ideias. O que 

prevalece é a visão individualista e, principalmente no caso dos médicos, com uma 

formação muito autocentrada e norteada em respostas rápidas e em tecnologias de 

alto custo. 

 

 

PERCEPÇÕES DOS PROFISSIONAIS 
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Assim, o que se observa, nos relatos dos profissionais, na dimensão 

gerencial, é que eles acreditam colaborar em certa medida, com uma visão de 

território, meramente administrativa. Mas, ao mesmo tempo, alegam que esta prática 

gerencial centrada em “papéis” e ditada pela coordenação e normas, refletindo um 

conceito de território mais burocrático, também captura seu tempo e faz seu trabalho 

ficar mais cansativo e menos produtivo.   

Quanto à Promoção em Saúde, se observa na fala dos profissionais, uma 

prevalência de um conceito tanto de promoção, como de território, limitado à ideia de 

ir para fora do consultório, fazer grupos, mantendo a crítica da falta de tempo e da 

limitação. Por outro lado, algumas práticas isoladas de promoção são observadas 

com a valorização local com relato de sucesso nesta prática, diferente da sensação 

de fracasso de práticas mais prescritivas (“uma das minha prioridades é diminuir o 

número de gravidez na adolescência... por mais que eu tenha lutado, em todas as 

consultas através de orientações não tá surgindo resultado” ent3-profissional). 

Como atendimento clínico, os profissionais em geral, defendem ser 

importante e produtivo valorizar as relações e as questões culturais, econômicas e 

sociais, mas alegam, novamente, que as atribuições e o aumento do número de 

pacientes atendidos passaram a serem limitadores para a valorização do território. 

Também chama atenção o fato de que para alguns profissionais, o atendimento 

clínico, com o olhar para o território, passaria a ser de responsabilidade dos agentes 

comunitários de saúde, alegando não ser mais possível incluir essa tarefa dentro 

das suas atribuições. 

Ou seja, refletem que a atribuição de pensar o cotidiano, as questões 

culturais, entre outras, não competem ao seu atendimento, principalmente ao 

atendimento clínico em ato19. Questão que talvez a própria gestão colabore, tendo 

em vista que os mesmos “direcionam” a questão de cadastramento, trabalho de 

campo e entendimento do território para os ACS. Além disso, outras queixas 

referidas pelos profissionais contribuem para esta dificuldade, como o aumento do 

número de pacientes, o aumento de tarefas burocráticas, o desestímulo e a falta de 

capacitação pela prefeitura.  

                                                             
19

 Consultar as perguntas 5 e 6 gerais e as específicas do Roteiro de entrevista semiestruturado para 
profissionais e gestores 
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Então, à luz dos objetivos desta pesquisa e para facilitar a compreensão das 

entrevistas e dos possíveis “ruídos” que elas trouxeram, esquematizamos outros 

quadros abaixo e também colocamos em anexo os fragmentos das falas que 

separamos para análise nestes quadros, com os relatos dos sujeitos e as dimensões 

analisadas, quanto à noção de território. Abaixo o quadro 4: 

 

QUADRO 4: POSSIBILIDADES DO USO DO TERRITÓRIO SEGUNDO O 
CONJUNTO DOS SUJEITOS DA PESQUISA 

SUJEITOS PERCEPÇÃO DO CONCEITO DE TERRITÓRIO 
ENQUANTO APOIO À CLÍNICA AMPLIADA 

USUÁRIO Alegam a melhoraria do atendimento, ajudando a 
entender o que se passa com eles. 

GESTÃO Entende ser necessário um investimento maior na 
capacitação dos profissionais e investir mais nessa 
estratégia (valorizar o território), já que consideram 
importante esta ação.  

PROFISSIONAL Referem que o entendimento das relações e 
especificidades do cotidiano propiciam 
possibilidades de ações que ajudariam de fato a 
comunidade em problemas mais urgentes e com 
mais resolutividade e apoio dos moradores, já que 
os mesmos é que identificariam as necessidades. 
 

 

No quadro acima, podemos perceber que apesar dos sujeitos (usuário, 

gestores e profissionais) da pesquisa entenderem “território” como ir ao “campo”, ou 

seja, estar fora da unidade de saúde ou a demarcação de área de atendimento 

(setor/microárea), no momento em que respondem sobre as possibilidades do uso 

do conceito de território, se observa um consenso quanto à importância de usar este 

conceito, para realizar uma prática comprometida com a Clínica Ampliada. Mas, 

também parece ser um consenso, que falta estímulo, insumos e tempo para 

desenvolver uma prática com essa metodologia de trabalho. Neste sentido, se fazem 

adaptações, garantindo segundo os mesmos, uma prática que é qualificada, mas 

que “deixa a desejar” (P7). 

Dando seguimento, fizemos este quadro-5 abaixo para observar qual o 

entendimento que os atores da pesquisa tinham quanto ao método (território) do 

PMF em relação à realidade do local.  
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QUADRO-5 DA VISÃO DOS SUJEITOS DA PESQUISA E A PERTINÊNCIA 
METODOLÓGICA DO PMF PARA O PREVENTÓRIO 
 
Sujeitos Percepções  

Usuário  Acredita que está melhor que antes de existir o 
PMF, já que há uma unidade próxima à sua 
moradia e que tem facilidade de atendimento, além 
de alegarem ser muito importante para eles ter esta 
unidade e a possibilidade da visita domiciliar. 
Porém, referem não perceberem diferença de 
postura e conduta no relacionamento e ações entre 
o PMF e outras unidades de especialidades, ou, até 
mesmo, de um hospital. 
 

Gestores Definem como sendo pertinente, já que tem toda a 
população do bairro cadastrada, porém alegam que 
os serviços ainda estão se adequando ás 
necessidades do usuário, referindo que tem que 
responder, as vezes, a um foco em doença em 
detrimento à promoção em saúde, referindo que 
“nós já encontramos uma comunidade 
adoecida”(G2) 

Profissional Referem que a metodologia não esta adequada, 
atualmente, à realidade do bairro, que as ações de 
promoção e prevenção estão em segundo plano, já 
que estão com sobrecarga de funções. Além de 
alegarem que as unidades são portas de entradas,  
mas, as vezes, o usuário pode entender como 
barreira ao acesso aos serviços de saúde do 
município. Além de não haver continuidade do 
cuidado quando precisa sair da unidade 
(referências), ou de sobrecarga de atendimentos 
por não haver comunicação eficaz com os demais 
serviços de saúde do município. Aparecendo em 
algumas falas a sensação de fazer um trabalho 
insuficiente.  

 

Por fim, o que se desvela é uma visão do Programa por parte dos usuários, 

que não apresenta mudança na abordagem, mas na localização do atendimento. No 

entanto, consideram essa diferença importante e boa para o Preventório. Já os 

profissionais e gestores, entendem o Programa tendo como base e princípio 

norteador das ações a prevenção, mas não acreditam que a estratégia utilizada para 

o bairro esteja sendo adequada (pensada/programada). Os profissionais também 

alertam que estão isolados e sobrecarregados na rede de assistência à saúde da 

cidade, questionando até o PMF como sendo um limitador de acesso para demais 

unidades de saúde. 

Como na fala abaixo, o profissional alerta sobre a ação da equipe: 
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o que eu avalio que a gente tá fazendo uma medicina muito pobre... a 
população vê, vê por exemplo, a gente como se fosse um, uma porta 
de entrada ou talvez uma barreira, né? É que a gente é uma porta de 
entrada mas que não tem saída né(P2)é insuficiente, muito...assim, 
muita... a metodologia ela, ela  ficou... é o que eu tô te falando, a 
UPA, os outros serviços, os outros serviços não funcionam e ai não 
tem como a gente resolver a nossa parte (P4) 

 

 

Abaixo, mais um quadro que visa resumir “descobertas” relevantes, que 

embora não tenham sido contempladas nos objetivos da pesquisa, mantém fortes 

relações com o processo que foi discutido. Assim, elencamos a educação 

permanente, reivindicada pelos profissionais como medida essencial para execução 

e reflexão da prática em saúde; a instalação da violência na comunidade, como 

agente dificultador da execução do trabalho, e por vezes como fatores que 

inviabilizam o trabalho (fechamento da unidade em dias de tiroteio), trazendo 

insatisfação para usuários, profissionais e gestão; mudança em curso da 

metodologia do PMF, trazendo ruídos e insatisfação para os profissionais. 

 

QUADRO 6 “ACHADOS” NA PESQUISA (PARA ALÉM DOS OBJETIVOS) 

ACHADOS USUÁRIOS GESTORES PROFISSIONAIS 

EDUCAÇÃO 
PERMANENTE, UM ATOR 
FUNDAMENTAL 

 Entendem que a capacitação 
não está acontecendo e não 
há continuidade do 
treinamento dos profissionais 
nos últimos anos. 

Entendem que a 
perda do espaço da 
educação 
permanente foi 
muito significativa 
para piora de suas 
práticas 

VIOLÊNCIA, LIMITADOR  Relatam medo 
das unidades 
fecharem por 
causa do 
tráfico, sendo 
algo muito 
ruim 

 Referem dificuldade de 
operacionalizar o 
funcionamento das unidades 
por ação do tráficonas 
proximidades das unidades 
 

Alegam ser muito 
difícil trabalhar sob 
a tutela do medo, 
tendo que exercer, 
caso necessário, 
alguma ordem do 
poder paralelo 
(traficantes de 
drogas)  
 

“NOVO MODELO” X 
“MODELO ANTIGO”, 
CONCEPÇÕES DE 
TERRITÓRIO 
DIFERENTES? 

 Aparece nas falas, com 
frequência, uma dificuldade de 
entender as mudanças, 
gerando confusão sobre 
definição das 
responsabilidades de cada 
profissional e insegurança nos 
mesmos, havendo um 
saudosismo, por parte de 
alguns, com relação ao 
modelo anterior 
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Então, encontramos outras pistas nestas falas sobre conflitos que dificultam a 

prática profissional comprometida com a Clínica ampliada a partir do território, já que 

comunidades em que a violência impera, dificultam sem dúvida o trabalho e a 

relação com a comunidade. Assim como, questões políticas e mudanças no 

Programa sem pactuação/ participação dos profissionais, como aparece nas 

entrevistas. Outro dado também significativo é uma percepção por parte dos 

profissionais e da gestão de um déficit na capacitação, e, segundo os profissionais, 

interrupção da educação permanente, que era uma atividade semanal e agora 

passou a ser um treinamento específico esporádico. 

Em consequência da violência, a partir das impressões do diário de campo do 

pesquisador, se observa como um dos problemas o fechamento do posto, diversas 

vezes, por tiroteio na comunidade. Inclusive a unidade do Preventório I, esteve 

fechada quase todo o mês de dezembro de 2013, já que o tráfico se instalou nas 

cercanias da unidade, gerando problemas para os trabalhadores e para os usuários 

da unidade de saúde. 

Este fato culminou com o pedido dos profissionais médicos (os dois) e da 

enfermeira (única) da unidade do Preventório I, de afastamento e/ou demissão, 

deflagrando uma crise. Haja visto que um dos profissionais, com contrato há mais de 

oito anos, pediu o afastamento, mesmo tendo apreço por sua área de trabalho,  

como relata em sua entrevista: “eu, aqui graças a Deus, a comunidade me abraçou, 

e tenho um respeito mútuo, aqui tem um respeito mútuo, entre a minha pessoa e a 

comunidade”(P3). 

Porém, vale ressaltar que, provavelmente, o problema do tráfico de drogas 

não foi o único fator que o levou a sair. Aqui, devemos lembrar das questões citadas 

anteriormente como: conflito da entrada de um “novo modelo”, com mais pacientes 

por equipe, e o fim da educação permanente, que levaram o mesmo a um grande 

desestímulo e desânimo, principalmente quando questionado sobre fazer um 

trabalho em que se valoriza a cultura local e o cotidiano dos pacientes, na qual ele 

refere “perder esperança” por tal prática.  

Logo, sendo a violência uma questão presente em diversas comunidades em 

áreas urbanas, salienta-se a necessidade de valorizar a metodologia da ESF, 

voltada para um conceito de território, como o que discutimos neste trabalho, como 

“território vivo”, para produzir uma prática em saúde pactuada com: gestores, 
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profissionais e moradores; que seja de fato comprometida com uma Clínica 

Ampliada. 

E, não como aconteceu neste caso citado do profissional, o qual deu indícios, 

ao longo de sua entrevista, que tal relação estava em falta, com vemos nas citações 

da P3: 

 

 

“visão que o programa já foi melhor né”/ “O horário de treinamento 

cara, onde a gente reciclava, aprendi muito, muito mesmo com o 

horário de treinamento. E fico triste por ter tirado esse horário da 

gente...”/ “essa mudança também aumenta o número também de 

paciente, isso também afetou um pouco a qualidade do 

atendimento...”/ “antes eu achava adequado”/ “uma das minha 

prioridades é diminuir o numero de gravidez na adolescência assim, 

entendeu, isso aí parece que virou uma moda, o jovem de hoje em 

dia, tá muito focado no presente, eles não, não pensam no futuro,..., 

por mais que eu tenha lutado,... não tá surgindo resultado...”/ “...é 

difícil, sinceramente eu perdi as esperanças, eu já desanimei, eu tinha 

um gás e hoje em dia não tenho esse gás...” 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

é porque amo as pessoas e amo o mundo, que eu brigo para que a 
justiça social se implante antes da caridade. Paulo Freire

20
 

 
 

Hoje em dia, ao refletir sobre os questionamentos levantados na pesquisa, 

embora não sejamos mais uma Colônia, nem um Estado de Exceção, ainda 

convivemos com grave quadro de desigualdade social. Historicamente, o que 

ocorreu foi um processo de implantação de um serviço de Saúde Pública que 

nasceu de lutas sociais e políticas, em meio à inexistência de saúde universal (para 

todos). Mesmo no regime ditatorial, os movimentos populares assinalavam, em 

direção à muita esperança e à um projeto de nação, que atendesse de fato à todos, 

com qualidade e justiça social. Logo, o que se observa é que permanecemos 

cercados e cerceados pela carência de direitos sociais, mas inegavelmente, 

registramos a conquista do SUS. 

Sem dúvida, existem avanços significativos, mas também armadilhas. 

Portanto, não devemos desvalorizar os movimentos que iniciaram o projeto do SUS, 

atentos ao fato que estamos em outro momento econômico, político e social. Afinal, 

o país vem se construindo através de acúmulo de lutas históricas.  Neste sentido, 

acreditamos que por haver acertos e progressos na área da saúde, devemos ter 

ainda mais cautela para não usufruir levianamente das conquistas da Constituição 

de 1988, sempre relacionando o presente com possibilidades de um futuro melhor 

no horizonte. 

Ao longo da pesquisa nos inspiramos no professor Fernando Teixeira de 

Andrade21, quando diz que “Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas 

usadas, que já tem a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que 

nos levam sempre aos mesmos lugares”.  

Assim, durante a investigação, identificamos em meio a práticas já instituídas 

anteriormente, alguns avanços e a produção de novas estratégias, aumentando, por 

exemplo, a área de “cobertura”/ abrangência da Saúde da Família. E quanto à 

participação da comunidade? E qual o papel dos profissionais da área neste 

processo?  
                                                             
20

 Retirado de http://pensador.uol.com.br/frase/Nzk5Mzg/. Acesso em: 20 jan. 2014. 
21

 Retirado de http://pensador.uol.com.br/frase/MjQyMzA/. Acesso em: 10 jan. 2014. 

http://pensador.uol.com.br/frase/Nzk5Mzg/
http://pensador.uol.com.br/frase/MjQyMzA/
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O estudo revela que estamos no momento da “travessia”, onde se 

consolidaram algumas propostas, como a Estratégia da Saúde da Família. Porém, 

os resultados dessa dissertação apontam para o pouco envolvimento da população 

ou até nenhum. Logo, lembrando novamente o poeta, se não ousarmos fazer esta 

“travessia”, “teremos ficados à margem de nós mesmos”. Enfim, a luta, que 

precedeu o atual momento, será esvaziada dos seus verdadeiros significados. 

 Ao fim, acreditamos que a pesquisa trouxe uma contribuição ao pensar as 

práticas em saúde a partir do território, tendo em vista todo o movimento político e 

administrativo das últimas décadas, objetivando a implementação da gestão local 

(Municipalização). Por outro lado, discutimos a pertinência de incluir o 

paciente/usuário/morador da área de abrangência dos serviços de saúde, como ator 

principal das ações em saúde; e também da valorização do profissional da área 

como personagem ativo nestas práticas; e, ao mesmo tempo, das ações gerenciais 

em uma gestão que inclua e discuta de fato o planejamento com estes sujeitos. 

De acordo com Haesbaert (2004), questões de controle, ordenamento e 

gestão do espaço, onde se inserem as questões ambientais, passam a ser centrais 

na reflexão de como trabalhamos com o território, como é o caso desta pesquisa, 

em relação aos serviços de saúde. Tal análise ajuda a repensar o conceito de 

território e suas possíveis aplicações. Como se refere este autor, existe a 

necessidade de se considerar duas características básicas do território: seu caráter 

político — no jogo entre os macro-poderes políticos institucionalizados e os 

“micropoderes”, muitas vezes mais simbólicos, produzidos e vividos no cotidiano das 

populações. Enfim, tornou-se necessário observar a realidade e o cotidiano da 

população, ao longo da execução do trabalho in loco, afim de garantir maior 

responsabilização entre a relação médico/paciente. 

Em segundo lugar, destacamos que o Estado em seu papel gestor-

redistributivo e os indivíduos e grupos sociais em sua vivência concreta, inseridos 

nos “ambientes”, em um determinado local, devem ser capazes de reconhecer e 

considerar o espaço social em todas as suas múltiplas dimensões. Deste modo, nos 

limitamos ainda ao entendimento da gestão por definição de áreas, em seu papel 

burocrático, sem atentar plenamente aos interesses da população. Logo, torna-se 

urgente considerar o uso oferecido pelos serviços de saúde, a partir da análise 

local/social. 
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Ao longo desta investigação, sem dúvida surgiram algumas dificuldades. Uma 

delas, por ser um estudo elaborado por um profissional inserido no PMF, ou seja, um 

pesquisador que vivencia o cotidiano da comunidade. Logo, para manter o 

compromisso científico foi necessário um esforço para manter em ação o lado 

profissional e despertar o acadêmico, abandonando possíveis “julgamentos” e 

mantendo o foco na bibliografia, nas entrevistas e no objeto de pesquisa. 

Desta forma, o diário de pesquisa, além de ser “um amigo” para a solidão 

inerente às pesquisas, também garantiu uma outra ferramenta de análise para 

cruzamento de dados. Além dos diversos fóruns de discussão, aulas do mestrado e 

orientações frequentes, necessários para melhor escolha e definição do andamento 

da investigação, sempre visando manter o rigor acadêmico. 

Como síntese dos achados da pesquisa, podemos reforçar que pensar o 

território para executar as práticas em saúde tem benefícios e direcionam as 

mesmas em torno da Clínica Ampliada. Como vimos, tanto os usuários como, 

gestores e os profissionais concordam com esta reflexão, e também a literatura 

trouxe contribuições em direção a este pensamento. 

Já quanto ao uso do território, se detecta através das entrevistas, também em 

concordância entre os atores pesquisados, que o conceito utilizado atualmente é 

centrado em uma visão administrativa definida pelos gestores sem participação dos 

demais envolvidos (usuário, profissionais). Na questão das dimensões de promoção 

em saúde e a clínica, os profissionais alegam que já houve uma aplicação do 

conceito do território como vivo e com “mais” qualidade, segundo os mesmos, antes 

do aumento, da população adscrita e das tarefas burocráticas. 

Por outro lado, os usuários entendem que sempre deixou de haver 

envolvimento dos mesmos nas ações gerenciais da unidade da saúde, seja pelos 

gestores ou profissionais. Não estão observando diferença no atendimento, entre 

diferentes serviços de saúde e nem percebendo impacto das mudanças que estão 

acontecendo no PMF. E os pacientes também acreditam que a promoção em saúde 

e a clínica são importantes e eles precisam e querem a unidade em sua 

comunidade, mas que poderia ser melhor. Ao mesmo tempo, percebem que as 

visitas domiciliares são ações importantes, e quase únicas, para que os profissionais 

compreendam seu cotidiano, embora destaquem que as mesmas não são 

frequentes, nem sistematizadas.  
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Cabe ressaltar que os entrevistados apontam a dificuldade de exercer um 

trabalho comprometido com a Clinica Ampliada, dificultado pela violência presente e 

frequente na comunidade. Assim sendo, apontamos, mais uma vez, a importância 

da identificação e compreensão do território, das relações de poder local, para 

discutir e pactuar ações com profissionais e usuários. 

Por outro lado, trabalhar com a categoria do território no sentido privilegiado 

nessa pesquisa, pode, por vezes, dificultar a operacionalização de uma unidade de 

saúde e sua implantação, já que envolve muitas reflexões e discussões. Haja visto 

que são muitas variáveis envolvidas e que na comunidade observam-se interesses 

divergentes de suas lideranças locais (seja por força política, imposição de poder-

milícias, tráfico, questões religiosas), que nem sempre expressam a maioria. Mas, 

pensar em uma prática em saúde comprometida e Ampliada/Reformulada não se faz 

possível sem incluir estas dificuldades. 

Como se observou nas entrevistas, a visão de território utilizada nas práticas 

em saúde se difere da concepção a que esta pesquisa se dedica, assim como as 

práticas em saúde; o que foi verbalizado pelos usuários, gestores e profissionais 

entrevistados, ao declararem que “poderia ser melhor”. 

Sendo assim, a hipótese inicial se confirma sob alguns pontos de vista, ou 

seja, a metodologia do PMF, embora prevendo em sua concepção o uso do território 

(território-processo), ainda mantém sob alguns aspectos, a divisão de áreas de 

atendimento com características meramente administrativas. Embora existam 

diversas dificuldades, já mencionadas anteriormente, acreditamos que este trabalho 

colabore para chamar atenção que a forma de trabalho na prática nem sempre 

funciona como àquela prevista pelas diretrizes nacionais e municipais.  

As reflexões aqui apresentadas se fortalecem quando observamos outros 

autores que também refletem sobre a questão metodológica do território na Atenção 

Primária à Saúde (APS). Muitas vezes limitadas às ações pragmáticas de acesso ou 

aos grupos de doenças específicos, sem incluir as relações de poder e os 

ressignificados de cada localidade. Isto em prol de práticas com responsabilização 

entre profissional e usuário, que visem não entender só o aspecto da doença, mas o 

paciente enquanto totalidade, assim como também as coletividades que ali 

convivem.  

Desta maneira: 
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A incorporação dos processos que modificam as relações humanas 
no e com o território nas práticas da APS apresentam-se 
insuficientes, sendo que a territorialização restringe-se a elaboração 
de um mapa que focaliza áreas de risco entendidas como 
responsabilidade dos profissionais da APS, e mais como uma 
estratégia organizativa e gerencial do serviço, não incorporando 
realmente a participação comunitária, não sedimentando o 
compromisso ético-sanitário da equipe com a população, nem 
estabelecendo parcerias que busquem ação corresponsável na 
promoção da mudança (PESSOA et al, p.2254, 2013) 

 

 

Mais uma vez, sinalizamos alguns estudos acerca do PMFN trazendo 

reflexões sobre as potencialidades do programa:  

 
 

O Programa Médico de Família de Niterói vai inovar enquanto 
modelo, em vários aspectos: o mais importante talvez seja a 
mudança total da lógica de organização do serviço, que deixa de 
trabalhar como mero receptor de demanda para se organizar em 
estratégias de busca ativa, de responsabilidade sanitária. (HUBNER 
E FRANCO, 2007, p. 185-186)  

 

Contudo, a ideia de território-processo na saúde, dentro do contexto de 

“território em transformação” trazida por Milton Santos, não parece estar 

contemplada quando analisamos as entrevistas dos diferentes atores: usuário, 

profissional e gestor. Apesar do aumento de população por equipe se apresentar 

como um agravante, não pode ser apontado como razão única para não identificar e 

vincular a população neste processo de respeito ao cotidiano da população adscrita. 

Conforme Hubner e Franco (2007, p.186): 

 
 

Outro aspecto importante da metodologia do PMF é o processo de 
cogestão estabelecido com as associações de moradores locais, e a 
vinculação permanente dos profissionais a uma população de no 
máximo 1.200 pessoas. Em universo maior, a nosso ver, é difícil de 
ser trabalhado na lógica da vigilância em saúde.  

 
 
Assim sendo, como o PMFN está se “aproximando” das “normas” do 

Ministério da Saúde, vem aumentando o quantitativo de pacientes por equipe, 

observando-se uma maior dificuldade para trabalhar com a ideia da Clínica 

Ampliada, apesar do aumento da equipe. Ao mesmo tempo, se observam nas 

entrevistas que outros fatores dificultam o pensamento do “território vivo” e a busca 
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de uma prática em saúde comprometida com os “Sujeitos”. Abaixo, assinalamos 

alguns desses fatores: 

 Desestimulo 

 Falta de capacitação/ educação continuada ou permanente 

 Gerenciamento verticalizado 

 Burocratização/normatização do trabalho 

 Cogestão insuficiente da Associação de Moradores 

 Metodologia de cadastramento baseada em riscos, não em 

vulnerabilidades e sem estímulo à valorização do cotidiano da 

população (Fichas de cadastro universais, prontas e direcionadas)  

 

Logo, torna-se urgente uma maior reflexão acerca da aplicação da 

metodologia da ESF. Neste sentido, a dissertação ressalta que se colocarmos as 

práticas de saúde em ações centralizadas em grupos especiais, pastas 

direcionadas, estaremos fugindo a uma prática generalista. E, mais que isto, 

deixaremos de valorizar a qualidade de vida, o “Sujeito” enquanto pessoa, 

valorizando dados frios, doenças, meras organizações de demandas. 

Então, incorporar o território enquanto processo para repensar as práticas em 

saúde é abrir uma possibilidade para incluir não só a doença, mas também as 

relações que as pessoas constroem, tanto individuais como coletivas. Contudo, não 

estamos fazendo uma simples discussão para mudar a metodologia da ESF, mas 

para executá-la, como discutido em algumas portarias do MS, como no Pacto pela 

Saúde em 2006, por exemplo. O que vem reforçar a questão do vínculo e 

reponsabilidade a partir do território no sentido de promover a “humanização do 

atendimento”. 

Por fim, a presente dissertação considera que a cultura e a saúde são 

práticas humanas, portanto, as pessoas estão sujeitas aos diferentes processos 

sociais e históricos. Assim sendo, a cultura e as concepções sobre saúde e doença 

condicionam, de certo modo, a vida dos seres humanos. Logo, pensando que a 

cultura está diretamente relacionada ao território, inserir a questão do território para 

produzir uma prática de saúde é fortalecer o entendimento mútuo, entre 

profissionais, usuários e da própria gestão, a respeito do processo saúde-doença, 

pretendendo transformar o doente em Sujeito. 
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Neste sentido, a pesquisa nos direciona a pensar que o paciente como 

norteador das ações individuais e coletivas dos serviços de saúde potencializa o 

cuidado dos pacientes crônicos, entre outros. Ao mesmo tempo, otimiza os custos, 

tendo em vista que para estas ações não são exigidos grandes aportes financeiros, 

já que se trata de mudança de comportamento e não apenas de aplicação de 

recursos. 

À vista disso, trata-se de levar em conta que tanto o sujeito-profissional, como 

o sujeito-usuário, estão imersos em determinadas realidades e cotidianos, 

produzindo reflexões que nos auxiliam a definir os conceitos metodológicos 

adequadamente. Já que para potencializar o cuidado, otimizar as ações e gerar 

corresponsabilização devemos definir adequadamente acerca de qual prática em 

saúde estamos abordando e qual conceito de território pretendemos aplicar. 

Deste modo, de acordo com Campos (2013) para produzir uma Clínica 

Ampliada, devemos superar uma visão tradicional de vigilância articulando projetos 

de intervenção, incluindo a população nos planos de ação, destacando os grupos 

vulneráveis, e considerando estabelecimentos ou organizações enquanto sujeitos 

ativos, envolvendo-os em todas as etapas, desde a identificação de problemas até a 

definição e a implantação de projetos. 

Logo, como esta pesquisa se propôs, definimos o conceito de práticas em 

saúde como Clinica Ampliada/ Reformulada, dividindo-a em dimensões (Clínica, 

Promoção em Saúde e Gerencial), esta ação se mostrou uma ferramenta útil para o 

entendimento e a compreensão deste material, gerando as conclusões já citadas de 

modo a gerar reflexões sólidas dentro de um contexto real. 

Então, sem dúvida, considerando os avanços que o serviço de saúde pública 

já alcançou, devemos afirmar o compromisso de manter investigações na direção de 

reflexões e avaliações das políticas de saúde brasileira, a fim de buscar mais 

qualidade e o cumprimento de direitos para a população. Além de avançar nesta 

investigação, para discutir e aprofundar o território e sua relação com as práticas em 

saúde, a partir da concepção de Milton Santos. Trata-se de começar a entender 

melhor as dificuldades da gestão e dos profissionais, para colaborar na produção 

dos serviços de saúde de uma Clínica Ampliada, e não somente identificar como 

acontece ou não, desenvolvendo futuramente possibilidades para trabalhar melhor 

na prática, com a “ferramenta” do território.  
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Ao fim e ao cabo, consideramos que apesar de reconhecidos avanços nos 

serviços de saúde pública, estamos em um momento em que mais direitos precisam 

ocorrer de fato e deveres devem ser exigidos, gerando responsabilização e 

comprometimento entre gestores/profissionais/usuários. Ao mesmo tempo, torna-se 

importante, transpor as dificuldades para gerenciar uma prática em saúde planejada, 

que enfrente devidamente o cotidiano das pessoas, suas realidades e relações de 

poder local. Ou seja, a partir do olhar sobre o território, conforme defendido pelo 

geógrafo Milton Santos. 

Ao finalizar esta dissertação, trazemos a contribuição do pensamento abaixo: 

 
 

O que devemos fazer não é lutar pelo Povo. As novas tarefas são de 
outro calibre: devemos colocar-nos a serviço do Povo brasileiro para 
que ele adquira, com maior rapidez e profundidade possíveis, a 
consciência de si próprio e possa desencadear, por sua conta, a 
revolução nacional que instaure no Brasil uma nova ordem social 
democrática e um Estado fundado na dominação efetiva da maioria 
(FLORESTAN FERNANDES apud FARIA, 2012, p.36) 
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7 ANEXOS 

 

- ANEXO 1 

 

FMS: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE 

VIPACAF: VICE PRESIDÊNCIA DE ATENÇÃO COLETIVA, AMBULATORIAL E DA 

FAMÍLIA 

VIPAHE: VICE PRESIDÊNCIA DE ATENÇÃO HOSPITALAR 
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- ANEXO 2 REDE DE SAÚDE MUNICIPAL 

 

Mapa elaborado a partir das informações disponíveis em http://www.saude.niteroi.rj.gov.br/ acessado 

em 30/01/2014. 

 

http://www.saude.niteroi.rj.gov.br/
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- ANEXO 3 
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- ANEXO 4 
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- ANEXO 5 
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- ANEXO 6 
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- ANEXO 7 
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- ANEXO 8 

 Roteiro de entrevista semiestruturado para profissionais e gestores: 
Perguntas Gerais: 

1- Qual a sua visão sobre o PMF? Como você avalia o PMF? 

2- Você considera que a modelo (bases programáticas) do PMF e o serviço 

oferecido são adequados às necessidades da comunidade do Preventório? 

 
3- Como ocorrem as relações entre a comunidade assistida e os profissionais do 

PMF? Como você avalia esta relação? 

 
4- Quais são as suas práticas profissionais desenvolvidas no PMF? Como elas 

são desenvolvidas no território assistido? Como você avalia estas práticas? 

 
5- Você percebe que os valores locais (cultura local) são valorizados pelos 

profissionais/A realidade da comunidade (política,econômica, social, cultural, 

o cotidiano) é considerada pelos profissionais no seu trabalho? Como? 

Exemplifique. 

 
6- Como a cultura local poderia vir a contribuir para um melhor funcionamento 

dos serviços oferecidos pelo PMF, dentro de sua habilidade profissional? 
 

Perguntas Específicas: Promoção da Saúde 

1- Como você avalia o trabalho de promoção da saúde realizado pelo PMF? 

2- Como a realidade do território assistido é considerada neste trabalho? 

Perguntas Específicas: Gestão 

1- Como é definido a área(setor/micro-áreas/módulo) de atendimento do PMF? 

2- Como a atividade gerencial auxilia na identificação do território e na sua 

prática? 

Perguntas Específicas: Atendimento Clínico 

1- Como você avalia o atendimento clínico realizado pelo PMF? 

2- Como a realidade do território assistido é considerada neste atendimento? 
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 Roteiro de entrevista semiestruturado para o usuário: 
Perguntas Gerais:  

1- Qual a sua visão sobre o PMF/como você avalia o PMF? 

 
2- Você lembra como era o atendimento antes do PMF no Preventório? Se sim, 

o que você acha que mudou?  

 

3- Qual diferença você acha que tem no atendimento do posto na 

comunidade(aqui) e fora da comunidade (daqui, na policlínica, por exemplo)? 

De um exemplo dessa diferença, caso haja. 

 
 

4- Como ocorrem as relações entre a comunidade assistida e os profissionais do 

PMF? Como você avalia esta relação? 

 
Perguntas Específicas: 

1- Você acha que os profissionais e a gestão do Programa médico de Família 
em sua prática, valorizam, para fazer o atendimento, ou para cuidar dos 
pacientes, o cotidiano de seus pacientes? Ou seja, é perguntado a vocês nos 
seus tratamentos/orientações ou no cadastro, como vocês vivem, suas 
realidades, seu dia/dia, suas origens, suas crenças? 
 

2- Se sim, Você acha isso importante para melhorar seu atendimento, porque? 
Se não, você acha que ajudaria, para seu atendimento e da comunidade em 
geral, o profissional conhecer melhor sua realidade do dia/dia, das suas 
crenças, de sua relação com a comunidade e com sua família? 
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- ANEXO 9 

QUADRO DE ANÁLISE DAS ENTREVISTAS DA CONCEPÇÃO DE TERRITÓRIO 

EM CADA DIMENSÃO 

DIMENSÕES USUÁRIO GESTORES PROFISSIONAL 

GERENCIAL “O primeiro começou 
lá no cantinho  né, 
depois veio esse outro 
pra cá”.(U1) 
“o posto de saúde tem 
obrigação só de 
encaminhar, de dar o 
primeiro socorro, 
né...”(U2) 
 

“ai eles 
definem”(G1)(quando 
perguntado como se 
define a área de 
atendimento/cadastro) 
“não considero definir 
a área uma atividade 
gerencial não, 
considero mais como 
uma atividade técnica 
da minha área, temos 
ação primordial desta 
coisa de definição 
deste território... como 
atividade gerencial, 
considero, controle de 
equipe, controle de 
horário”(G2) 

“ela veio e mapeou e 
falou (a geógrafa)...”(P1)  
“Pra gente fica muito 
difícil, só temos dois 
horários de campo, um 
monte de coisa de papel 
pra resolver, e, não 
temos apoio pra fazer 
nada. Então, a gente não 
consegue fazer o 
trabalho direito...”(P7) 

PROMOÇÃO 
EM SAÚDE 

“Pra mim é a mesma 
coisa, acho que sim, 
não tem diferença. 
(U1)”(quando 
perguntado sobre 
diferenças na forma de 
trabalho do PMF e das 
policlínicas) 
“Eu acho importante 
ter atendimento em 
casa, quer dizer quem 
não pode ir...aliás eu 
não sei nem quem é 
meu médico é a 
doutora...ainda?”(U2) 

“retorno dos dados do 
cadastro, temos 
informações baseados 
em sexo, faixa etária, 
quer dizer, para 
pensar grupos 
educativos”(G2) 
“com essas mudanças 
de quantitativo(número 
de usuários,..., os ACS 
vão fazer mais essa 
questão de promoção, 
o médico vai fazer um 
pouco mais a questão 
da assistência médica 
mesmo”(G2) 
 

“hoje em dia nosso 
horário diminui muito, 
então nós ficamos mais 
no consultório do que no 
campo. então, quando 
tínhamos mais horário de 
campo diminuía bastante 
a nossas demandas...” 
(P3) “essa comunidade 
aqui é basicamente 
nordestina, as vezes 
esquecem o modo de 
pensar, a cultura do 
nordestino e, e... isso 
nunca, nunca é 
trabalhando né, isso 
nunca é trabalhado”(P2) 

ATENDIMENTO 
CLÍNICO 

“Pra mim não tá sendo 
ruim, mas também não 
está sendo bom,..., 
ninguém me pergunta 
essas coisas não, Eles 
só perguntam: como a 
senhora está?”(U1) 
“só perguntam minha 
idade,..., essas coisas 
de cultura, do que 
gosto, quem ando, 
não,...,tira minha 
pressão é muito 
bom”(U2) 

“eu acho que 
valorizam, por que se 
não valorizasse não 
tinha um bom 
atendimento”(G1) 
(quando perguntado 
sobre os profissionais 
valorizarem o 
cotidiano e a cultura 
dos usuários no 
atendimento) 
“Não acho que os 
profissionais valorizem 
as culturas locais na 
prática, alguns tem 
essa formação, mas 
não acho não, ainda 
não é...”(G2) 

“agora eu não tenho 
tanta, tanta assim 
segurança né, porque... 
eu não conheço esse... 
eu não entrei em todas 
as casas do, do, do setor  
né”(P2) 
“o paciente vem e fala 
aqui pro medico, e a 
gente no território, a 
gente consegue saber se 
realmente se aquela 
pessoa realmente se 
cuida, se aquela pessoa 
realmente está com 
aquele problema”(P6) 
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QUADRO 4: POSSIBILIDADES DO USO DO TERRITÓRIO SEGUNDO O 
CONJUNTO DOS SUJEITOS DA PESQUISA 

SUJEITOS PERCEPÇÃO DO CONCEITO DE 
TERRITÓRIO ENQUANTO APOIO À 
CLÍNICA AMPLIADA 

USUÁRIO “ a conversa é muito importante, por exemplo, 
se eu tenho um negócio muito bem 
escondido...isso é muito bom, a gente tem em 
quem confiar”(U2) 
Ajudaria para o meu atendimento sim”(U1) 
Quando perguntado sobre um atendimento 
que valorizasse o território 

GESTÃO “a secretaria de saúde tinha que investir mais 
nisso”(G1) Quando perguntado sobre se a 
cultura local poderia contribuir para um 
melhor atendimento  

PROFISSIONAL A gente vê muitos usuários de drogas e uma 
coisa que a gente vem até pensando fazer 
um grupo de mães e responsáveis de 
usuários.(P5) 
 

 

 
QUADRO-5 DA VISÃO DOS SUJEITOS DA PESQUISA E A PERTINÊNCIA 
METODOLÓGICA PARA O PREVENTÓRIO 
Sujeitos Percepções  

Usuário  Ai agente tinha que sair lá pra baixo no 
hospital, lá em baixo por que aqui não tinha... 
O que eu acho que mudou, assim... agora 
não precisa ir a pessoa tá passando mal, aí 
vai aqui  no posto  aqui o médico e atende, 
né? aí pra vim em casa é só mesmo o dia de 
visita ele vem, e mesmo assim tem ir lá 
chamar(U1)  eu acho importante, isso é coisa 
muito importante, eu preciso de atendimento 
e vou ali em baixo...de entrada(diferença 
entre Policlínica e PMF) não tem diferença 
nenhuma(U2) 
 

Gestores minha visão sobre o médico família é um 
programa que veio para a comunidade e 
beneficiou 100% da comunidade né, então o 
programa que veio se chama prevenção né! E 
beneficiou muito a gente... é, dá pra mim 
perceber que o profissional valoriza as 
pessoas, do próprio paciente né, elogiar o 
atendimento o trabalho do profissional (G1) 
eu acho que os serviços ainda estão se 
adequando ás necessidades do usuário...os 
serviços são montados, a necessidade do 
usuário nem sempre é considerada. Um 
exemplo, no início a gente visava questão da 
prevenção e da promoção, mas a 
comunidade pedia questões urgentes...nós já 
encontramos uma comunidade adoecida(G2) 
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Profissional minha visão sempre foi de que ele seria algo 
assim, fixo da prevenção né, e antes daquela 
doença chegar, agente já tá combatendo 
entre aspas, então acho que o programa é 
teoricamente foi feito pra isso, pra prevenção 
para não superlotar os hospitais, 
emergências, mas só que a realidade é 
outra(P5)o que eu avalio que a gente tá 
fazendo uma medicina muito pobre... a 
população vê, vê por exemplo, a gente como 
se fosse um, uma porta de entrada ou talvez 
uma barreira, né? É que a gente é uma porta 
de entrada mas que não tem saída né(P2)é 
insuficiente, muito...assim, muita... a 
metodologia ela, ela  ficou... é o que eu tô te 
falando, a UPA, os outros serviços, os outros 
serviços não funcionam e ai não tem como a 
gente resolver a nossa parte(P4) 

 

 

QUADRO 6 “ACHADOS” NA PESQUISA (PARA ALÉM DOS OBJETIVOS) 

ACHADOS USUÁRIOS GESTORES PROFISSIONAIS 

EDUCAÇÃO 
PERMANENTE, UM ATOR 
FUNDAMENTAL 

 “a capacitação que tínhamos 
era melhor, agora o 
profissional entra e nem faz o 
introdutório (curso teórico de 
capacitação e discussão sobre 
a metodologia do PMF), mas 
agora vamos resgatar essa 
metodologia” (G2) 

O horário de 
treinamento cara, 
onde a gente 
reciclava, aprendi 
muito, muito mesmo 
o horário de 
treinamento.(P3) 
“sinceramente eu 
acho que nem... a 
equipe não está 
mais preparada pra 
isso entendeu?... a 
gente praticamente 
já perdeu o, a 
capacitação”(P4) 

VIOLÊNCIA, LIMITADOR  “isso é muito 
bom (o PMF), 
as pessoas 
aqui precisa, 
espero que 
essa coisa de 
bagunça 
(tráfico) não 
feche o 
posto”(U2) 

 “atualmente tá muito difícil de 
trabalhar, eles estão armados 
ao lado da unidade”G2 
 

“Agora com esses 
caras 
aí(bandidos/tráfico), 
não dá pra fazer 
nada o que eles 
mandarem vai ter 
que fazer, ou você 
vai encarar uma 
arma na 
cabeça?Não 
dá..”(P7) 
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“NOVO MODELO” X 
“MODELO ANTIGO”, 
CONCEPÇÕES DE 
TERRITÓRIO 
DIFERENTES? 

   “eu gosto muito da 
metodologia, só que 
eu acho que já fugiu 
muito da 
metodologia inicial 
né, entendeu. Aí 
acho que, que, tá 
muito precária”(P4) 
“pra mim está tudo 
muito confuso, é... 
aí complica para 
fazer nosso 
trabalho”P2 (falando 
sobre os problemas 
na mudança no 
PMF e se a 
metodologia está 
adequada ao 
Preventório 
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