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RESUMO 

 

O Sistema Único de Saúde (SUS), é uma instituição que, historicamente, convive com 

tentativas de sucateamento e narrativas de invalidação. A Baixada Fluminense do Estado do 

Rio de Janeiro é um território que, ao longo de toda sua história, convive com a inferiorização 

e a invisibilidade. Chimamanda Ngozi Adichie aponta que, como sociedade, muitas vezes 

preferimos contar histórias a partir de uma única via, que reduz, inferioriza, vê de longe. Na 

busca de ir além das únicas histórias, e seguindo o conselho de Milton Santos sobre adentrar o 

território e o conhecer de perto, a presente pesquisa inclinou-se a contar narrativas acerca do 

processo de implantação da Estratégia de Saúde da Família (ESF) no município de São João 

de Meriti, pertencente a Baixada Fluminense do Estado do Rio de Janeiro. Foram 

entrevistados 1 antigo Secretário de Saúde, 1 gestor, 3 profissionais e 5 Agentes Comunitários 

de Saúde, que participaram ativamente da implantação da ESF no município entre os anos de 

1998 a 2009. A partir deste encontro entre o SUS e território dado através da ESF,  é contada 

a história da implantação a partir de seus desafios e potencialidades. 

 

Palavras-chave: São João de Meriti; Baixada Fluminense; Estratégia de Saúde da Família; 

território; únicas histórias.  
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ABSTRACT 

 

The Brazilian Unified Health System (SUS) is an institution that historically lives under 

attempts of undermining and speeches of invalidation. The Baixada Fluminense of Rio de 

Janeiro State is a territory that, throughout its history, has lived with inferiorization and 

invisibility. Chimamanda Ngozi Adichie points out that, as a society, we often prefer to tell 

single path stories. Stories that lower the value, inferiorizes and looks from afar. In the search 

to go beyond the single story, and following Milton Santos' advice about entering the territory 

and getting to know it up close, the present research was inclined to tell narratives about the 

process of implementing the Family Health Strategy (FHS) in the city of São João de Meriti, 

part of the Baixada Fluminense at Rio de Janeiro State. We interviewed one former city health 

secretary, one manager, three professionals and five community health agents, who actively 

participated in the implementation of the FHS in the city between 1998 and 2009. This 

implementation history is told based on its challenges and potentials, starting from the 

meeting between SUS and territory given by the FHS. 

 

Keywords: São João de Meriti; Baixada Fluminense; Family Health Strategy; territory; unique 

stories.  
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 1.INTRODUÇÃO: DE CADA DIA BROTA UMA HISTÓRIA 

 

 

E os dias se puseram a andar. E eles, os dias, nos fizeram. E assim fomos nascidos 

nós, os filhos dos dias, os averiguadores, os buscadores da vida. E se nós somos 

filhos dos dias, não é estranho que de cada dia brote uma história. Porque os 

cientistas dizem que somos feitos de átomos, mas a mim um passarinho me contou 

que somos feitos de histórias. E agora eu vou lhes contar algumas dessas histórias 

nascidas dos dias (GALEANO, 2012, p. 6). 

 

Muitos dias me trouxeram até aqui, sou filha das histórias destes dias. Estes me 

trouxeram até o presente mestrado e ao meu tema de pesquisa, e das histórias destes dias 

nasce esta dissertação. Talvez, o dia em que tudo isso começou tenha sido em 1974, quando 

meus avós vieram do Rio Grande do Norte para tentar a vida no Rio de Janeiro. Eles não 

foram os únicos, no momento em que vieram o Brasil passava por um intenso momento de 

migração para o sudeste, muitos deixavam seu território de origem -  diante de toda escassez 

que lá enfrentavam - em busca de uma nova perspectiva de vida. Monteiro (2016) aponta que 

a “sobra” da população que não obteve possibilidade de abrigo no município do Rio de 

Janeiro, foi encontrando espaço para construir sua vida nos lotes de terra vendidos na Baixada 

Fluminense, loteamentos criados e vendidos justamente para atender os milhares de homens, 

mulheres e famílias que chegavam do nordeste brasileiro.  Assim como, em 1974, a minha 

família o fez. 

Esta é a história da minha família e da maioria das famílias da minha cidade, São João 

de Meriti. Conhecido como o Formigueiro das Américas, o município recebeu este apelido 

devido ao desenho demográfico formado na região, que recebeu uma ocupação acelerada e 

desordenada. São João, um município relativamente pequeno, com 35,216 km² abriga em 

torno de 458.673 pessoas
1
, o que o torna a cidade com maior densidade demográfica do país 

(IBGE, 2010) e uma das maiores da América Latina (MORAES,2020). Historicamente, sua 

ocupação acelerada foi causada por sua relativa proximidade à capital do Rio de Janeiro 

(MONTEIRO, 2016).   

São João de Meriti é um município localizado em uma região do Estado do Rio de 

Janeiro que agrupa outras cidades: a Baixada Fluminense. Apesar de São João de Meriti ser 

considerado pertencente a Baixada Fluminense, ainda não há um consenso entre os 

pesquisadores sobre quais são os outros municípios que integram a região. Beloch (1986) 

restringe a Baixada apenas a Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Nilópolis e São João de Meriti, 

                                                 
1
 De acordo com o censo do IBGE de 2010 (IBGE, 2010) 
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já Geiger e Santos (1955, p. 292-3) consideram toda a área compreendida entre os municípios 

de Campos dos Goytacazes, no norte fluminense, e o de Mangaratiba. De acordo com Tavares 

(2010), nas versões mais atuais, também surgem diferenciações:  

 

Região Metropolitana  

(IBGE)  

 

SEDEBREM 

(Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento  

da Baixada e Região 

Metropolitana). 

CIDE-RJ 

(Centro de Informações e 

dados do Estado do Rio de 

Janeiro) 

Belford Roxo, Duque de  

Caxias, Guapimirim,  

Itaboraí, Japeri, Magé,  

Maricá, Mesquita, Nilópolis, 

Niterói, Nova  

Iguaçu, Queimados, Rio de  

Janeiro, São Gonçalo, São  

João de Meriti, Tanguá 

Belford Roxo, Duque de  

Caxias, Guapimirim,  

Itaguaí, Japeri, Magé,  

Mesquita, Nilópolis, Nova 

Iguaçu, Paracambi,  

Queimados, São João de  

Meriti, Seropédica 

Belford Roxo, Duque de  

Caxias, Japeri, Mesquita,  

Nilópolis, Nova Iguaçu,  

Queimados, São João de 

Meriti 

Tabela 1 - Municípios da Baixada Fluminense 

 

     Apesar de suas diferenças, todos estes municípios da Baixada carregam histórias 

semelhantes. Milton Santos (1994a) aponta que espaços vazios se tornam territórios atribuídos 

de sentido, territórios usados a partir das histórias e vivências que passam a ser inscritas 

neles. Nenhum espaço é bom ou ruim a priori, mas vai tornando-se lugar de identidades e de 

sentidos a partir das histórias que a sociedade, seus moradores e principalmente o poder 

econômico e político lhe inscrevem. Para o autor, as atuais histórias  relatadas acerca de um 

território anunciam histórias anteriores, de disputas de investimento e de poder.  

Enne (2002), em sua tese de doutorado, se propôs a estudar as memórias, histórias e 

identidades sociais produzidas sobre e na Baixada Fluminense. De acordo com a autora, há 

todo um contexto histórico onde foi construído um olhar pejorativo sobre a região. 

Utilizando-se de reportagens dos jornais O dia, A Última Hora e Jornal do Brasil datadas 

entre 1950 e 2000, Enne encontrou falas como essas:  

 

Há uma estranha relação entre crime e lugares feios. E seria preciso, igualmente, que 

os prefeitos locais pensassem um pouco mais em termos humanos do que em obras a 

serem inauguradas, relegando à polícia o cuidado com o subterrâneo social. 

Trabalho para gerações. Mas que toda contemporização agrava. Trata-se, em última 

análise, de salvar o Rio de um câncer que pode estrangulá-lo (ENNE, 2002, p.100). 
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Esta matéria foi publicada em um editorial do Jornal do Brasil, na década de 70. O 

editorial, intitulado “câncer vizinho",  propunha-se a analisar a crescente violência na Baixada 

Fluminense diante da consolidação de grupos de extermínio. A reportagem fala muito sobre a 

percepção desenvolvida acerca da Baixada Fluminense: um lugar em que predomina o 

descaso, a escassez e a violência (ENNE, 2002).  

Avancemos um pouco no tempo. Outro dia que teve histórias que me marcaram e me 

trouxeram até a presente escrita, foi o dia em que minha rua saiu no jornal. Lembro-me de 

que, quando era criança, o recorte de um jornal circulou por todas as casas da minha rua, 

nosso bairro havia virado notícia. Todos recebiam aquela nota com muita empolgação: que 

emoção, estávamos no jornal! Certo dia finalmente aquele pedacinho de papel chegou em 

minha casa, era vez da minha família conhecer o motivo de nossa fama. A reportagem era 

sobre um assassinato. Finalmente havíamos aparecido, mas será que tínhamos apenas estas 

histórias para contar? Parecia estar inscrito que o uso do meu território era destinado a 

violência. 

 Outra história que haviam inscrito no meu território era a da invisibilidade. Freire 

(2016) ressalta esta invisibilidade vivida pela território em sua experiência enquanto 

pesquisadora do município de Nova Iguaçu. Trago o relato de Freire (2016) de uma visita à 

Fundação Centro de Informações e Dados do Rio de Janeiro (CIDE). Ao folhear os anuários, 

Freire constatou: 

 

Cadê a Baixada Fluminense???? Nada de Baixada Fluminense. No máximo, no 

censo de 1950, um recorte que é o da Baixada Guanabara, retomado inclusive num 

artigo de 1962, de M. T. Segadas Soares (referência que aparece em todos os estudos 

acadêmicos sobre a cidade de Nova Iguaçu). Fui compartilhar minha surpresa com a 

bibliotecária, que sorriu e disse: “Sim, já sabemos. A Baixada Fluminense não 

existe. É uma ilusão. Houve até um outro pesquisador, há um tempo, que já tinha 

observado isso. (FREIRE, 2016, p. 154-155) 

 

Também em sua tese de doutorado, Jussara Freire (2016) compartilha sua vivência 

como uma francesa de classe média alta que, após iniciar sua pesquisa, em Nova Iguaçu, 

optou por residir no município. Freire descreve o estranhamento dos amigos, moradores de 

áreas nobres do Rio e de Niterói, acerca da Baixada Fluminense: 

  

“Você é louca, o que vai fazer na Baixada?”, “A Baixada é outro mundo!”, “Ali é 

lugar de desova!”, “Você precisa ir lá mesmo?”, “Tua pesquisa tem limite!”, “Eu 

realmente nunca moraria lá”. (...) “Vai virar pagodeira”, “Vai passar a comprar 

roupa brega”, “Vai virar cafona”, “Vai botar pinguim na TV” (FREIRE, 2016, p. 

128-129).   
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A tese de doutorado de Freire se tornou o livro “Problemas públicos e mobilizações 

coletivas em Nova Iguaçu” e, enquanto escrevia meu pré projeto de mestrado, fui a uma 

livraria em Niterói para comprá-lo. Atendida por um dos funcionários, recebi uma gargalhada 

quando disse o “Nova Iguaçu” presente no título do livro que eu procurava. Aquele riso me 

reafirmava mais uma vez as histórias que haviam sido inscritas em meu território, um lugar 

que não apresenta potência, que deve estampar capas de reportagens policiais e não de livros. 

Em seu livro O perigo de uma história única, Chimamanda Adichie (2019) 

compartilha sua experiência, de quem também vem de um território em que histórias de 

impotência foram inscritas: a África. Em minha escrita, me proponho a fazer uma inversão do 

título do livro traduzido para o português, pois quero falar de únicas histórias, que se 

relaciona mais com a proposta trazida pelo autora, onde ela coloca em cheque estereótipos, 

únicas histórias, que limitam e reduzem outras possibilidades de histórias a serem contadas e 

não histórias únicas, singulares. 

Na verdade, a autora é proveniente da Nigéria, mas restringir todos os países africanos 

a África foi uma das histórias que inscreveram sobre seu território. Estas histórias de 

impotência e invisibilidade estavam presentes quando Adichie lia livros britânicos em sua 

infância, com seus personagens brancos de olhos azuis que brincavam na neve, e que a 

levavam a compreender que estas eram as únicas histórias possíveis de estampar livros. 

Também estavam presentes quando, em uma universidade estadunidense, Adichie percebeu as 

únicas histórias que outros países formavam sobre seu povo, seu território: a história da 

catástrofe, de um povo digno de pena, em que não há potência, identificação ou semelhança. 

Para a autora, únicas histórias remete a histórias que mostram apenas o lado pejorativo, sem 

pensá-las como um todo que possui mais de um aspecto, mais de uma história. Como apontam 

Moraes e Tsallis (2016), por não possibilitarem abertura à novas versões, as únicas histórias 

tornam-se formas de classificação que não oferecem a oportunidade de reinvenção. Tornam-

se repetitivas, empobrecem o mundo.  

 Minha escolha por ocupar o lugar de pesquisadora parte do anseio de me aproximar 

do meu território - onde estão inscritas histórias de violência, invisibilidade e impotência - 

com um novo olhar, indo em busca das potencialidades micropolíticas que acontecem a todo 

tempo, mas que meus olhos ainda não se voltaram para ver. Pois, como compartilha Adichie 

(2019): 

 

Todas essas histórias me fazem quem eu sou. Mas insistir só nas histórias negativas 

é simplificar minha experiência e não olhar para as muitas outras histórias que me 

formaram. A história única cria estereótipos, e o problema com os estereótipos não é 
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que sejam mentira, mas que são incompletos. Eles fazem com que uma história se 

torne a única história (p. 13).  
 

Nesta busca por histórias mais completas e não estereotipadas, almejo contá-las sem 

romantização, pois isto também seria cair em uma única história. Moraes e Tsallis (2016) 

discorrem sobre o risco dessas polaridades de contar ou histórias de ausências, ou histórias 

que romantizem, sem levar em consideração os entraves presentes no campo. Ambos os 

modos falam de fora, falam sobre o outro,  não considera aquilo que é vivido na pele, as 

experiências, as subjetividades. Por isso, afastando-se da dicotomia de contar ou histórias que 

romantizam ou histórias que inferiorizam, Silveira, Palombini e Moraes (2014) nos propõem a 

metodologia de pesquisarCOM o outro, compondo assim uma narrativa horizontalizada e 

compartilhada, diferente do pesquisar sobre o outro, que implica numa relação de poder em 

que aquele que fala demonstra maior saber e autoridade. 

O pesquisarcom é uma política de pesquisa desenvolvida por Marcia Moraes (2010), 

que propõe que o pesquisado deixe de ser compreendido como o objeto a ser estudado e passe 

a ser olhado em uma perspectiva horizontal, que o reconhece como participante ativo no 

processo de produção científica. A pesquisa se desenvolve com o outro, pois já que não há 

hierarquias, há a distribuição de um saber que circula entre todos os atores do campo. 

Compõe-se assim uma pesquisa em proximidade, contato, afetação mútua e escrita por muitas 

mãos.  

Para Moraes e Tsallis (2016) um caminho possível para promover este pesquisarcom  

é contando histórias, assim como o fez Chimamanda Adichie (2019), histórias que sejam 

nossas e dos entrevistados que compõem esse processo conosco. Pois, como também nos 

aponta Eleonôra Prestrelo (2014), contar histórias nos aproxima da vida como ela é, de sua 

multiplicidade de formas de existência, opondo-se a uma vida teorizada, suposta, e 

aproximando-se a uma “vida vivida".  

Em sua obra Milton Santos também aponta críticas às histórias únicas presentes na 

pesquisa científica brasileira. No livro "País distorcido" Santos (2002) discorre sobre o olhar 

deturpado que os empreendimentos de pesquisa têm sobre o nosso país, que olha de fora e, 

por uma preguiça intelectual, "se recusa a adentrar o território e a conhecer a gente que nele 

vive, bem como suas condições de vida e necessidades" (p. 8). Para Santos (2002) este modo 

de pesquisar reforça a hegemonia das nações centrais sobre os países periféricos, por seguir o 

modelo epistemológico de nossos colonizadores e não pensar uma epistemologia para a 

realidade de nosso tão grande e diverso território. Sendo assim, ir além das únicas histórias e 

ampliar a narrativa é produzir uma ciência que não seja feita com o olhar distante, de fora, 
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verticalizada e sobre o outro; é pesquisar em proximidade, contato, com pés que adentram o 

território.  

Ao considerar em rede os autores que foram vistos até aqui, um caminho possível que 

se apresentou a mim, pensando uma pesquisa que fuja à lógica dominante, é contar histórias 

que venham de dentro, provenientes do contato, do cotidiano do território ou, como diríamos 

em um linguajar mais SUS, histórias que venham da ponta. E assim gostaria de partilhar a 

história de outros dias que me trouxeram até aqui: os dias em que comecei a ler e estudar 

sobre o Sistema Único de Saúde (SUS).  

Sempre me considerei uma pessoa apaixonada pelo conhecimento, curiosa e cheia de 

vontade de conhecer coisas novas. Esta curiosidade se estendia para os mais variados temas, e 

às vezes era difícil para mim conciliar todos esses afetos destinados a temáticas diferentes. 

Durante minha graduação em Psicologia eu atendia crianças, adultos e grupos a partir da 

Gestalt Terapia; atendia famílias e casais a partir da Teoria Sistêmica; fazia estágio no Degase 

a partir da Análise Institucional; facilitava um grupo de conversas em uma escola de dança na 

Maré a partir da perspectiva construcionista; e fazia parte de um projeto de pesquisa sobre 

jovens a partir da Teoria Ator-Rede - todos, praticamente, ao mesmo tempo. Já próximo ao 

final da minha graduação, comecei a ter um maior contato com outro campo que me fez 

brilhar os olhos: o SUS.  

Chamo de ter um maior contato com o SUS a oportunidade de conhecer melhor sua 

história, formação, discussão política e teórica, porque, na verdade, conhecer o SUS eu já 

conhecia, ele já tinha sido apresentado a mim como mais um daqueles campos com únicas 

histórias, como um lugar de devastação e queimada, semelhante ao cerrado apresentado neste 

poema de Pelizarro: "Tudo é uma beleza…,/ No Cerrado a vida palpita, / Em linhas tortas escritas, / Pela 

mão da Natureza. /  Em meio a vultos esquecidos, / Carbonizados e enegrecidos,/ Surge um anjo imaculado, / Na 

forma de flor materializado…" (PELLIZARO  apud  SOUZA, 2002, p.3)  

As únicas histórias que eu tinha sobre o SUS se assemelhavam às características 

atribuídas pelo poeta ao Cerrado, um lugar de queimada, esquecimento, destruição, em que 

não há potência. Entretanto, biologicamente falando, neste mesmo cerrado há flores que só 

podem florescer após grandes queimadas (SOUZA, 2002). Me aproximar da história de 

desigualdade social e de acesso a direitos básicos vivenciada pelo meu país, conhecer mais a 

tentativa de criação de um Sistema de Saúde gratuito e acessível a todos, e encontrar a 

contínua busca de seus profissionais e defensores em tornar essa igualdade de acesso real e 

possível, para mim foi ver potência, esforços de florescer em meio a queimada e, finalmente, 

poder torná-la um jardim.  
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Adentrar esse território também me fez atribuir uma nova multiplicidade de sentidos a 

queimada em si, esta não estava ali por acaso, havia relações de poder que mantinham aquele 

cenário, pois como nos diria Adichie (2019), é impossível pensar as únicas histórias sem 

considerar as relações de poder que as atravessa. Para pontuar sobre isto, a autora partilha 

uma palavra no idioma igbo que a faz pensar nas estruturas de poder do mundo: Nkali, um 

substantivo que em tradução livre significa “ser maior do que o outro”. O princípio de Nkali, 

além de definir as relações do mundo econômico e político, delineia histórias, como serão 

contadas, quem as contará, quando serão enunciadas.  

Contar histórias sobre a precariedade do cuidado ofertado no SUS, sem enunciar toda 

a tentativa de desmonte vivenciada na falta de insumos, no atraso de pagamentos, na 

instabilidade do vínculo empregatício de seus trabalhadores e profissionais, na constante 

tentativa de diminuição de políticas públicas já conquistadas, é contar as histórias pelo viés do 

poder.  Assim como descrito por Bravo (2009), mesmo com a instauração da nova 

constituição que valida a instauração de um Sistema Único de Saúde para o país, sempre 

esteve presente, e em disputa, dois projetos societários: um apoiado na reforma sanitária, que 

compreende o Estado como democrático, de direito, com a responsabilidade e o dever de 

constituir respostas às questões sociais; e outro baseado na concepção de uma democracia que 

restringe os direitos sociais e políticos com a concepção de Estado mínimo. Por isso, olhar o 

SUS para além de uma vivência desagradável e pensá-lo como um projeto inserido em um 

campo de disputa muito maior, me fez perceber que eu também havia caído no perigo das 

únicas histórias, haviam outras histórias que deveriam ser contadas. 

Por isso, construí a temática da minha dissertação a partir dos dois pontos que 

sustentam grande parte das minhas escolhas profissionais: o amor pelo meu território e minha 

paixão por ouvir histórias. Eu escolhi cursar Psicologia porque achava um privilégio ter como 

profissão algo que me permitisse conhecer as histórias de outras pessoas e crescer a partir 

delas. Este desejo me guiou a todas as práticas clínicas que vivi no meu percurso enquanto 

estudante de psicologia. E todo meu desejo inicial e planos futuros também falavam das 

histórias que eu já conhecia, da violência, do tráfico de drogas, da negligência, do 

esquecimento, da invisibilidade, da desigualdade.  

Nesse caminho, a Estratégia de Saúde da Família se apresentou a mim como aquele 

estar na ponta mencionado acima, que me possibilitaria uma pesquisa que adentra o território, 

que entra em contato, que escuta e partilha histórias que venham de dentro: de dentro das 

casas, das famílias, das ruas, dos bairros, do território. Por isso, esta dissertação de mestrado 

se dedica a partilhar essas histórias que falam daquilo que vem de dentro de mim e do lugar 
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de onde venho, do meu lugar de abrigo, como diria Santos (2002). Indo além das relações de 

poder que se beneficiam das únicas histórias, a pesquisa inclinou-se a ouvir as histórias de 

profissionais e trabalhadores de saúde sobre a implantação da Estratégia de Saúde da Família 

no município de São João de Meriti, buscando conhecer e reportar a história desta 

implantação, e as principais potencialidades e desafios que surgiram nesse processo. 

Para contar todas as ricas histórias que ouvi, divido esta dissertação em duas partes. A 

primeira parte é feita de um compilado de histórias minhas e, em maior parte, de outros 

autores, que trago para o texto de modo a compor comigo esta narrativa. Para isto apresento 

três capítulos:   o capítulo Metodologia, onde partilho os métodos planejados e os métodos 

que eu e o campo construímos juntos, de acordo com aquilo que a realidade apresentava como 

possível; o capítulo Desigualdade Social é Desigualdade Territorial: a História da Baixada 

Fluminense, onde relato a histórica desigualdade vivenciada pela Baixada, e os dados que esta 

construção histórica atualmente produz; e o capítulo Saúde no Brasil: Histórias sobre 

Desigualdade e Acesso, onde são descritas  as desigualdades de acesso à saúde ao longo da 

história do país, e o surgimento do SUS como tentativa de assegurar o direito a este acesso.  

Já na segunda parte, compartilho, em um primeiro momento, a construção da 

Estratégia de Saúde da Família, assim como os facilitadores e desafios encontrados em sua 

implantação pelo território nacional. E, posteriormente, compartilho a história da implantação 

da  ESF no município de São João de Meriti entre o ano de 1998 até o ano de 2009. Para 

contar esta história, pontuo em três momentos um aparato geral da implantação  da ESF no 

município e, em seguida, compartilho quatro capítulos que se aprofundam mais nas vivências 

dos entrevistados e na minha, enquanto pesquisadora. Estes três capítulos são: Da Casa de 

Seu Salvador à Casinha Amarela: a Primeira Unidade de Saúde da Família de São João de 

Meriti, Mudando o modelo de cuidado, É ano de Eleição e A ESF no Formigueiro das 

Américas.  

Como a amante de histórias que sou, compartilho também relatos direitos dos 

entrevistados ao longo de todo o texto. Estes relatos ficam localizados entre um capítulo e 

outro, os quais recebem o título de "Memória viva: Histórias de Desafios" ou "Memória viva: 

Histórias de Potência".  
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2. MÉTODO:  TECER HISTÓRIAS 

 

Iniciei a jornada desta pesquisa trazendo os seguintes objetivos na bagagem:  

 

Objetivo Geral  

- Narrar as condições de implantação da ESF em São João de Meriti a partir do olhar de 

seus profissionais. 

 

Objetivos Específicos  
 

- Descrever as etapas do processo de implantação 

- Documentar as vivências que os entrevistados considerem como as mais desafiantes 

deste processo. 

- Contextualizar as dificuldades e enfrentamentos do processo com o seu respectivo 

momento político e social.   

- Documentar as vivências que os entrevistados considerem as mais potentes deste 

processo. 

 

Além disso, também trouxe comigo um detalhado método de como alcançar os 

objetivos que havia planejado: entrevistar entre 6 a 8 profissionais de saúde com o tempo 

mínimo de 5 anos em exercício da função no município. Entretanto, estar em campo me fez 

encontrar muitos mal-entendidos promissores pelo caminho. O mal entendido promissor é um 

termo elaborado por Despret (1999), que aponta o campo como um ator vivo que, muitas 

vezes, não se submete ao pesquisador, nesta relação o campo não se apresenta como ser 

passivo, mas como um ator ativo que pode fazer existir outros atores, outras conexões. O mal 

entendido promissor mostra o encontro com o campo como algo que está para além do nosso 

domínio e assim mostra sua potência, com todas as novas versões do que pode fazer. Como 

nos aponta Moraes (2010):  

 

O mal entendido é promissor justamente porque abre outras vias de realização para 

um fenômeno, abre, enfim, uma bifurcação, ali onde parecia haver uma certa 

ordenação estável de coisas. O que se abre, portanto, é uma instabilidade, a 

possibilidade de uma deriva, de uma variação (p. 29). 

 

Quando ainda estava terminando o projeto para a qualificação, fui surpreendida com o 

surgimento de uma pandemia mundial: a Covid-19. Minha qualificação, após muitas 
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incertezas, foi realizada por videoconferência, e minha pesquisa (se ainda fosse possível 

realizá-la) ficou entregue ao inesperado, ao que aconteceria dia após dia. Nos primeiros meses 

da pandemia, as unidades de atenção básica de meu município se mantiveram fechadas, mas 

no início do segundo semestre reabriram com atendimentos restritos e com todos os cuidados 

necessários. Minha primeira entrevista foi realizada no dia 20 de julho de 2020 na unidade de 

Saúde da Família de Gato Preto no bairro de Éden, o que para mim também foi uma surpresa, 

já que por dias eu não tinha a menor expectativa de quando ou como poderia iniciar o campo 

diante de todo cenário que estávamos - e ainda estamos - vivendo.  

Inicialmente pretendia entrevistar entre 6 a 8 profissionais de saúde, mas o campo me 

mostrou que, para contar essa história no contexto que o mundo estava vivendo, eu precisaria 

de outros atores. Por isso, além de entrevistar 3 profissionais de saúde, também conversei com 

5 Agentes Comunitários, 1 gestor e 1 antigo secretário de Saúde.  O campo é uma aventura 

cheia de incertezas, mas pesquisar tendo como campo o SUS, é vivenciar esta instabilidade e 

falta de garantias com maior intensidade. Tive necessidade de entrevistar estes outros atores 

porque a rotatividade de profissionais de saúde no município - assim como em muitos outros - 

é muito alta. Havia unidades de saúde em que seus profissionais só estavam ali há meses ou 

no máximo por dois anos, e eles mesmos não se sentiam confortáveis em partilhar uma 

experiência que ainda não tinham, e me encaminhavam aos ACS que, normalmente, eram os 

que tinham mais tempo de casa. O próprio campo teceu redes que me levaram para além do 

que eu esperava: profissionais de saúde e gestores das unidades ligavam para Agentes 

Comunitários, ou os chamavam na sala ao lado. Por vezes, outros profissionais eram 

convidados apenas para sentar, ouvir e relembrar com afeto e saudosismo aquilo que 

chamavam de “velhos tempos”, por isso, algumas entrevistas chegaram a ser realizadas em 

duplas ou em trios.  

Na maioria das entrevistas que realizei, fui notificada da importância de conversar 

com a primeira gestora da ESF, que no momento era a responsável por uma secretaria da 

prefeitura. Acolhendo mais uma vez o que o campo me dizia, também me permiti ouvir 

gestores que foram atores fundamentais no momento da implantação, e que complementam de 

forma tão importante esta história que aqui vos conto.  

Encontrar o campo foi receber vivências e histórias que eram grandes e complexas 

demais para caber no molde que eu havia pré-estabelecido. Diante disso, eu poderia seguir por 

dois caminhos: decidir que toda a complexidade do campo não contava como dado de 

pesquisa, e receber apenas aquilo que se adequava a minha fôrma; ou, eu poderia acolher a 

complexidade do campo e todas as suas múltiplas histórias, seguindo assim a convocação da 
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minha principal questão de pesquisa: conhecer a história da implantação da ESF em meu 

município, com pés que adentram o território e encontram vivências que se diferenciam das 

histórias únicas que eu mesma havia pré-concebido. Moraes (2010) pontua acerca da 

complexidade e responsabilidade de decidir aquilo que conta ou não como dado de pesquisa,  

pois "pesquisar é (...) engajar-se numa política ontológica que, em última instância, produz o 

mundo em que vivemos" (MORAES, 2010, p. 47). Assim, era necessário reconhecer aquilo 

que o campo me apresentou como um dado, diante da política de pesquisa que eu gostaria de 

sustentar, que é falar sobre o vivido do território que eu estava em encontro, a partir de todas 

as suas potências e dificuldades.   

Por isso, após viver esta experiência de forma completa, com toda revisão 

bibliográfica e o campo, reformulo meus objetivos assim: 

 

Objetivo Geral  

- Narrar vivências e histórias sobre a implantação da ESF em São João de Meriti. 

 

Objetivos Específicos  

- Descrever as etapas do processo de implantação 

- Documentar as vivências que os entrevistados considerem como as mais desafiantes 

deste processo. 

- Contextualizar as dificuldades e enfrentamentos do processo com o seu respectivo 

momento político e social.   

- Documentar as vivências que os entrevistados considerem as mais potentes deste 

processo. 

 

Em seu livro Mulheres, Galeano (2015) compartilha a imagem de uma mulher com 

uma saia cheia de bolsos, e que em cada bolso carrega uma história. E é assim que me sinto 

após essa pesquisa, querido leitor, uma mulher de saia longa com bolsos carregados de 

histórias que me foram ofertadas pelo campo, pelo meu território. Tiro-as do bolso e as 

distribuo aqui de modo a intercalar os capítulos com "Memórias Vivas" que trazem, 

alternadamente, histórias de desafio e histórias de potência que a mim foram partilhadas. 

Estas memórias Vivas são constituídas de relatos diretos que criaram uma rede de afetação 

entre os entrevistados, eu e a minha escrita. Trago estas memórias vivas de modo a costurar, 

com afeto, histórias vividas e contextos históricos.  
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Retiro também de minha saia um breve percurso histórico do meu território, por 

acreditar que, pensar o cenário atual da Saúde Pública da Baixada Fluminense, é pensar na 

história do uso de seu território. Em um segundo momento, compartilho a história da saúde no 

território brasileiro, que tece junto ao primeiro capítulo mais uma contextualização das 

relações de poder que nos colocam no cenário que temos hoje.  

Posteriormente, em busca de destrinchar um pouco mais a discussão do Sistema Único 

de Saúde, pontuei um capítulo sobre a Estratégia de Saúde da Família, seguido pelos capítulos 

em que compartilho a história que guiou minha questão de pesquisa: a implantação da 

estratégia de Saúde da Família no município de São João de Meriti, e as principais potências e 

desafios relatados pelos entrevistados nessa história. Por último, já nas histórias advindas lá 

da barra de minha longa saia, fechando as narrativas compartilhadas aqui, concluo a presente 

pesquisa com discussões acerca do desmonte vivenciado pela Estratégia nos últimos anos.  

As histórias que tecem este trabalho foram selecionadas no relato dos entrevistados a 

partir do que era relevante e/ou essencial para a compreensão da história da implantação da 

ESF em São João de Meriti; a partir de histórias que mais se repetiram nas narrativas dos 

participantes; e a partir de histórias que transbordavam afeto, o qual atravessava a experiência 

e a fala dos entrevistados, e também a mim enquanto ouvinte, formando esta rede de afetações 

que compartilho aqui.  

 

 

 

Memória viva: histórias de desafios   

 

Acompanhar a dificuldade social do território é um desafio. Durante um pré 

natal de uma gestante lhe passamos uma dieta, mas ela nos respondeu : 

“como vou comer isso se só tenho ovo e linguiça em casa ?” Muitas vezes a 

gente fica sem ter o que fazer, a desigualdade deixa você impotente ( M, 

Enfermeira) 

 

 

 

3. DESIGUALDADE SOCIAL É DESIGUALDADE TERRITORIAL: A HISTÓRIA DA 

BAIXADA FLUMINENSE  

 

Tá vendo aquele edifício, moço? / Ajudei a levantar/ Foi um tempo de 

aflição / Era quatro condução / Duas pra ir, duas pra voltar / Hoje depois dele 
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pronto / Olho pra cima e fico tonto / Mas me vem um cidadão / E me diz, 

desconfiado / Tu 'tá aí admirado / Ou 'tá querendo roubar? / Meu domingo 'tá 

perdido / Vou pra casa entristecido / Dá vontade de beber / E pra aumentar o 

meu tédio / Eu nem posso olhar pro prédio / Que eu ajudei a fazer / 'Tá vendo 

aquele colégio, moço? / Eu também trabalhei lá / Lá eu quase me arrebento / 

Fiz a massa, pus cimento / Ajudei a rebocar / Minha filha inocente / Vem pra 

mim toda contente / Pai, vou me matricular / Mas me diz um cidadão / 

Criança de pé no chão / Aqui não pode estudar / Essa dor doeu mais forte / 

Por que é que eu deixei o norte? / Eu me pus a me dizer / Lá a seca castigava / 

Mas o pouco que eu plantava / Tinha direito a comer / 'Tá vendo aquela 

igreja, moço? / Onde o padre diz amém / Pus o sino e o badalo /Enchi minha 

mão de calo / Lá eu trabalhei também / Lá foi que valeu a pena / Tem 

quermesse, tem novena / E o padre me deixa entrar / Foi lá que Cristo me 

disse / Rapaz deixe de tolice / Não se deixe amedrontar / Fui eu quem criou a 

terra / Enchi o rio, fiz a serra / Não deixei nada faltar / Hoje o homem criou 

asa / E na maioria das casas / Eu também não posso entrar / Fui eu quem criou 

a terra / Enchi o rio, fiz a serra / Não deixei nada faltar / Hoje o homem criou 

asas /E na maioria das casas/ Eu também não posso entrar (RAMALHO,1992)  

 

Gostaria que você, leitor, olhasse as imagens abaixo, que apresentam a cidade do Rio 

de Janeiro e sua Região Metropolitana de acordo com a sua distribuição de renda: 
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Estes mapas são apenas uma breve exemplificação da gritante desigualdade 

vivenciada pela Baixada Fluminense. Na primeira imagem é possível ver a Região 

Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro de acordo com a quantidade de domicílios que 

possuem entre 0 a 2 salários mínimos como renda de sua subsistência, já na segunda imagem 

os dados apresentam sua distribuição de acordo com a renda per capita. Como podemos 

observar, a cidade do Rio de Janeiro - mais especificamente sua região litorânea - é bem mais 

favorecida financeiramente em comparação a Baixada Fluminense, e o fato da maior parte 

desta renda estar alocada nos espaços que as imagens apontam nos contam longas histórias de 

relações de poder, de produção e promoção de desigualdades.  

Para Santos (1994a), o espaço é uma instância social, assim como a economia e a 

política, por isso deve ser olhado de modo não fragmentado, em rede. O espaço, que a priori é 

abstrato, torna-se território usado a partir do momento em que passa a ser historicizado, ou 

seja, a partir das histórias que passam a ser escritas quando o espaço, outrora vazio, torna-se 

lugar de uso de uma rede composta por pessoas, poder público e poder privado. Por isso, 

conhecer o uso que nossa sociedade fez e faz de um determinado espaço se torna ponto 

crucial para a compreensão de sua atual construção e das consequentes presenças e/ou 

ausências de acesso a políticas públicas que lhes são de direito, como alimentação, moradia, 

lazer, saneamento básico, educação, saúde.  
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Segundo Santos (1994b), este acesso a direitos e a equidade social está estritamente 

relacionado à distribuição de renda dos territórios. Para o autor o uso do território é acionado 

a partir de duas ordens: a tecnosfera e a psicosfera. A tecnosfera agiliza a estrutura do 

território visando a produção e, consequentemente, o retorno financeiro, enquanto a psicosfera 

se propõe a promover mentes que acolham o processo da tecnosfera. Na tecnosfera o poder 

econômico privado usa determinados territórios como metrópoles de investimento, enquanto 

outros sofrem com uma menor visibilidade e distribuição dos recursos privados e até mesmo 

públicos.  

Sendo assim, a tecnosfera influencia as desigualdades socioespaciais já que certos 

espaços recebem maior investimento enquanto outros assumem o lugar de serviçal do 

crescimento da metrópole. Desde os primeiros passos de seu surgimento, a Baixada 

Fluminense teve seu território usado à serviço da capital. A cidade do Rio de Janeiro, 

apresentou-se mais atrativa aos investimentos daquilo que Milton Santos denominou de 

tecnosfera. A partir das conclusões de Santos (1987; 1994b), podemos compreender que este 

alto investimento em tecnosfera na cidade do Rio, em detrimento da Baixada, promoveu nesta 

uma maior marginalidade, tornando a desigualdade territorial uma desigualdade social.  

Os poderes públicos passam a reforçar esta desigualdade territorial a partir do 

momento em que também usam o território valorizando mais a tecnosfera do que as pessoas. 

No livro O país distorcido, Santos (2002) analisa essa lógica presente nas medidas públicas de 

nosso país, que valorizam o capital e o lucro e depreciam o valor individual das memórias, do 

patrimônio histórico e das pessoas, assim como de suas perdas afetivas e concretas geradas 

pela desigualdade territorial. Como exemplo disso, o autor discorre sobre as migrações 

geradas pelos altos investimentos atribuídos a determinados territórios: os mais pobres 

migram para os territórios que recebem um maior investimento na tentativa de manter a sua 

vida e de sua família, como foi o caso da população do Norte e do Nordeste que migra em 

massa para o São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília em determinado momento histórico. Os 

pobres residentes dos territórios mais valorizados também vivenciaram história semelhante, 

precisando migrar por não conseguirem mais se manter em sua localidade devido ao aumento 

do custo de vida, que sempre acompanha os altos investimentos territoriais (SANTOS, 2002). 

Isto quando os residentes dos locais mais valorizados não são obrigados a se deslocarem de 

seus locais de origem, como ocorreu na Reforma Pereira Passos, realizada na cidade do Rio 

de Janeiro. Outra consequência apontada pelo autor do alto investimento territorial em 

detrimento do investimento em pessoas é o surgimento do “trabalhador circulante”, que 

atravessa longas distâncias todos os dias até o seu local de trabalho, população que 
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normalmente compõe as periferias, regiões que recebem um menor investimento dos Estados 

e que contribuem com seu trabalho e riquezas para beneficiar regiões vizinhas que “abrigam 

tradicionalmente as burguesias econômicas e a tradição do mando político” (SANTOS, 2002, 

p.32).  

Durante a formulação da nova constituição Federal de 1988 e da discussão sobre a 

importância da distribuição de poder entre Federação, Estados e Municípios, Santos (2002) 

apontou sobre a importância de uma descentralização que não fosse apenas formal e 

funcional, mas estrutural, como um instrumento de democracia política e social. Santos 

(2002) considerava que não era possível a formulação de um novo pacto social para o país 

sem que este viesse acompanhado de um pacto territorial, em que a lógica interna do território 

guia a lei, e não o contrário.  

A discussão da descentralização passou a ser um dos pontos de maior investimento do 

SUS após a sua criação. Com um país de território estruturalmente desigual, a oferta de 

serviços de saúde se tornava mais presente em territórios que recebiam maior investimento, 

enquanto as periferias ficavam sem acesso, precisando migrar longas distâncias para 

conseguir atendimento. De acordo com Faria e Bortolozzi (2016), o território é uma temática 

imprescindível para tornar possível a aplicabilidade dos princípios doutrinários do SUS em 

nossa realidade social. Para haver universalidade é necessário que haja descentralização e 

municipalização dos serviços, de modo que o acesso possa ser de todos, principalmente dos 

territórios mais negligenciados, para que assim haja equidade. Além disso, para que haja 

integralidade, é preciso pensar uma saúde em rede, onde as particularidades do contexto 

geográfico também são consideradas. 

Seguindo uma proposta de aplicabilidade dos princípios da universalidade, equidade e 

integralidade, surge a Estratégia de Saúde da Família, com enfoque no protagonismo do 

território para pensar o cuidado em saúde. Inspirada no Programa de Agentes Comunitários de 

Saúde (PACS), a Saúde da Família surge em 1994 como um programa do sistema único de 

saúde brasileiro, que tinha como proposta um cuidado integral, onde equipes 

multiprofissionais passam a acompanhar as famílias e a comunidade, distanciando-se assim de 

uma prática individualista e médico-centrada de cuidado em saúde. Para tal, utiliza-se de um 

cuidado mais próximo do cotidiano e da vida comum, com a presença de agentes 

comunitários que acompanham de perto as necessidades da comunidade. Inicialmente o 

Programa de Saúde da Família era voltado apenas para o cuidado de comunidades rurais mais 

afastadas dos grandes centros, mas em 2006 foi consolidado como uma Estratégia Nacional 

(PAIM, 2009). 
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    Já que o território assume o lugar de protagonismo tanto na construção de uma 

equidade social (SANTOS, 2002), como na aplicabilidade dos princípios do SUS e da ESF 

(FARIA e BORTOLOZZI, 2016; PAIM, 2009), acredito que também é igualmente importante 

que eles estejam presentes em nossas produções científicas. O território ainda assume um 

papel coadjuvante na maioria das produções acadêmicas e práticas da ESF (FARIA e 

BORTOLOZZI, 2016), que permanece sendo engolida por um modelo curativo e médico-

centrado, pela alta demanda e burocracias, contrariando sua própria proposta (MERHY e 

FRANCO, 2002). De acordo com Santos (2002), na busca de apresentar o território com o 

olhar afetivo presente no cotidiano de seus moradores, que o compreendem como lugar de 

abrigo - diferente do lugar de uso presente lógica na tecnosfera -,  acredito ser importante 

iniciarmos com a história da Baixada e do município que abriga esta Estratégia da Saúde da 

Família, tanto para conceder ao território o protagonismo que lhe é devido, quanto para 

ampliar a compreensão das histórias que ainda hoje configuram a atuação da ESF no 

território.  

 

 

 

3.1 A construção das divisões, desigualdades e distanciamentos entre Rio e Baixada  

  

Há desigualdades sociais que são em primeiro lugar desigualdades territoriais, 

porque derivam do lugar onde cada qual se encontra. Seu tratamento não pode ser 

alheio às realidades territoriais. O cidadão é o indivíduo num lugar. A Nova 

República somente o será quando considerar todos os cidadãos como iguais 

independente do lugar onde estão (SANTOS, 2002, p. 28). 

 

 

Como já disse anteriormente, as diferenças entre o meu território e a capital do meu 

estado sempre me foram nítidas mesmo quando eu ainda era uma criança. Elas se 

apresentavam a mim quando assistia programas de televisão que mostravam a experiência de 

projetos desenvolvidos em comunidades carentes do município do Rio, em que sempre que os 

via, pensava: "Porque aqui não acontece nada disso?"; se apresentavam com meus pais 

chegando do trabalho compartilhando os longos trânsitos que enfrentaram até chegar em casa; 

e se apresentaram também já na vida adulta, quando na universidade, sempre que ia a 

palestras ou lia textos sobre a área da saúde - ou qualquer outra - encontrava de forma 

predominante dados sobre o município do Rio de Janeiro e/ou Niterói, mas nunca sobre o 

território no qual estou inserida. Aquela sensação de "nada acontece por aqui" só crescia. A 

Baixada Fluminense passou a se caracterizar para mim como lugar de impotência, devastação, 
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queimada. Estas eram minhas únicas histórias e, como aponta Adichie (2019), únicas histórias 

criam estereótipos, são incompletas. 

As histórias são construídas a partir de relações de poder, mas, como também nos 

aponta Adchie (2019), a força do encontro pode destituir histórias hegemônicas e nos povoar 

com novos modos de contá-las. Esta mesma universidade que não falava muito do meu 

território, me convidada a reviver minhas experiências com um novo olhar e compreender 

minha localidade como um ator de uma rede que é formada, tecida, construída por diversos 

fios (MORAES, 2004). Se os encontros ajudam a conceber novos olhares sobre as mesmas 

histórias, conhecer a história da constituição do meu território me permitiu novos olhares 

sobre os desafios e potências que hoje ele enfrenta, mais especificamente na área da saúde. 

Por isso, gostaria de contar, escrever, partilhar com você, leitor, essas histórias que encontrei. 

Como aponta Monteiro (2016), o início da ocupação do território fluminense datou-se 

a partir do século XVI. No início da colonização, o território que hoje reconhecemos como 

Baixada Fluminense destinava-se a dois tipos de plantio: o de subsistência e o voltado para a 

produção de aguardente a partir das plantações de cana-de-açúcar (MONTEIRO, 2016). 

Naquele momento a então cidade do Rio de Janeiro tinha o açúcar como produto principal, 

possuindo uma vasta quantidade de engenhos. O açúcar também era o principal produto 

manufaturado das regiões de Campos e da Baixada Fluminense, que vivenciou um promissor 

período econômico observado no grande porte das fazendas e dos engenhos (FADEL, 2006). 

Em um segundo momento, com a descoberta de ouro no estado de Minas Gerais, a 

região Fluminense passou a ser utilizada como um meio de acesso mais rápido às regiões 

auríferas. Anteriormente, no denominado Caminho Velho, saía-se do Rio de Janeiro em 

direção a Parati por mar, subia-se a Serra do Mar e chegava-se ao destino esperado por meio 

da Serra da Mantiqueira. Com o Caminho Novo - em que se atravessava a Baixada 

Fluminense - as atividades do porto do Rio de Janeiro foram intensificadas, já que as viagens 

para o interior de Minas Gerais se tornaram mais rápidas. Tudo isso forneceu um lugar de 

destaque ao estado do Rio que, por se tornar o local de escoamento do ouro e do diamante, 

aumentou sua importância econômica e política. Como resultado, alcançou o posto de nova 

capital do Brasil, substituindo Salvador em 1763 (FADEL, 2006). 

Caracterizado como o primeiro grande rasgo na densa floresta do Vale do Paraíba, o 

transporte pelo Caminho Novo era feito principalmente por meio de rios descritos com imensa 

beleza pelos viajantes da época e que, atualmente, compõem a rede de esgoto da localidade. 

Fadel (2006) compartilha em sua pesquisa relatos de naturalistas que viajavam por estes rios, 

ao descrever que "Após percorrer a Ilha do Governador, Penha e Irajá chega-se ao largo 
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estuário do rio Meriti, donde a praia vai se elevando até o lindo rio Sarapuí, cujas margem são 

bem cultivadas" (FADEL,2006 apud LUCCOCK  p. 224). 

Vilas foram formadas em torno dos principais rios, mas toda movimentação 

proveniente do novo acesso começou a entrar em declínio com o fim da mineração e com o 

surgimento do transporte ferroviário. Com o tempo, o novo meio de transporte trouxe novas 

configurações ao território Fluminense: assim como aconteceram com os rios, surgiram 

ajuntamentos de novos moradores ao redor das estações de trem (MONTEIRO, 2016), e com 

a gradual substituição do transporte fluvial pelo ferroviário, os rios locais - que outrora eram 

constantemente limpos - passaram a viver em estado de abandono, sofrendo invasão da 

vegetação aquática, de troncos e galhadas que o obstruíam  e, consequentemente, acarretavam 

a formação ou dilatação de brejais (FADEL, 2006).  

O transporte ferroviário também apresentava problemas, haviam constantes 

desmoronamentos e enchentes destes rios que não recebiam mais manutenção e invadiam os 

trilhos. Muitos destes problemas foram ocasionados pela ausência de estudos do território 

antes da construção da via férrea, a própria estrada de ferro por vezes constituía-se como  uma 

barreira para o escoamento das águas da área. Somava-se a problemática os constantes 

desmatamentos das florestas, ocasionados pela busca de lenha como combustível para as 

ferrovias e para os novos engenhos movidos a vapor (FADEL, 2006). 

 A plantação de café também foi um novo ator que adentrou o território fluminense, 

diante do crescimento exponencial de sua produção no Rio de Janeiro. Em torno da metade da 

década de 1970 a província do Rio de Janeiro destacava-se na produção nacional do café, 

sendo responsável por 60% da produção do país. Entretanto, o consequente esgotamento do 

solo levou a expansão do produto para outros estados, como São Paulo e Espírito Santo 

(LESSA, 2001). Com isso a economia do Rio de Janeiro começou a vivenciar seu declínio.  

Outros fatores também contribuíram para a queda econômica do território, como a Abolição 

da Escravatura em 1888 e a Proclamação da República em 1889, que culminaram na 

formação de novas relações econômicas e políticas que passam a ser  lideradas por São Paulo 

(FERREIRA, 1994). 

Diante do novo cenário, a região da Baixada se recriou. As antigas e fracassadas 

propriedades rurais dividiram-se na formação de chácaras que se dedicaram ao plantio de 

pomares de laranja. Contudo, pouca técnica era empregada no plantação da fruta e sua 

produção destinava-se inteiramente ao mercado externo que era dependente de um transporte 

ferroviário que já sofria precariedades. Com o tempo, outros agravos apareceram, como as 

crises internacionais e as pragas locais que culminaram na queimada e derrubada dos pomares 
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com o objetivo de transformar a terra agrícola em residencial com a criação e venda de 

loteamentos de terra (MONTEIRO, 2016).  

Até aqui o Rio de Janeiro, mais especificamente sua capital, havia historicamente 

protagonizado momentos de glória: ser o local de residência da Corte Portuguesa no início do 

século XIX, o que a permitiu beneficiar-se do aumento do comércio internacional;  em 1822 

se tornar a sede do Império do Brasil; e em 1834 ser decretada, pelo Ato Adicional 

promulgado pelo Governo Regencial, como município Neutro, o que marcava, mais uma vez, 

sua diferenciação do resto do Estado. Entretanto, a partir do início do século XX sua 

hegemonia econômica passa a ruir com a perda da predominância da produção cafeeira para 

São Paulo; com a transferência da capital federal para Brasília em 1960 - o que a levou a 

assumir a nomenclatura de Estado da Guanabara enquanto os demais municípios foram 

reconhecidos como Estado do Rio de Janeiro - e, posteriormente com a fusão entre o então 

estado da Guanabara com o do Rio de Janeiro, em 1974 (MOTTA, 2001). 

Apesar do declínio econômico, toda sua história de ascensão diferenciava o território 

carioca dos demais municípios do Estado, e até mesmo de outras capitais do país. Diferente de 

outros Estados, como São Paulo, a periferia metropolitana do Rio de Janeiro anteriormente 

encontrava-se em outra Unidade Federativa, o que não a permitia ser beneficiada com a 

arrecadação de impostos do antigo Distrito Federal, o que não ocorreu no caso dos municípios 

que integram a Metrópole paulista, por exemplo. Sendo assim, o Estado do Rio de Janeiro, 

que só em 1974 passa a receber o antigo Estado da Guanabara como seu integrante, vivenciou 

anos de exclusão, invisibilidade e ausência de investimento (FADEL, 2006).  

Só a partir do Governo Vargas, houveram tentativas de investimento nos demais 

municípios do estado, como nos da  Baixada Fluminense. Entre 1930 a 1964 houve o período 

conhecido como “Nacional - Desenvolvimentista”, chefiado pelo Governo Vargas e que trazia 

a marca do nacionalismo nas políticas de desenvolvimento, com a implantação de inúmeras 

indústrias estatais (Oliveira, 2009). Diversas dessas indústrias foram implantadas no antigo 

Estado do Rio de Janeiro, principalmente em seu interior, apesar da sede das mesmas terem 

sido alocadas na Capital, como a Companhia Vale do Rio Doce, BNDES e Petrobrás 

(DAVIDOVICH, 1986). Dos empreendimentos industriais pode-se destacar a Companhia 

Siderúrgica Nacional em Volta Redonda, a Companhia Nacional de Álcalis na Região dos 

Lagos e a Refinaria Duque de Caxias na Baixada Fluminense. Esse período marcou o início 

da fase industrial de produção de bens de consumo duráveis, e de acordo com Oliveira (2009), 

a instalação de indústrias angariadas pelo governo federal se tornou parte da tentativa de 
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superar a crise econômica deixada pelo café e evitar a ampla hegemonia paulista. Um segundo 

momento de investimento fora da capital carioca foi marcado pelo II Plano Nacional de 

Desenvolvimento (II PND) apresentando construções como a Usina Nuclear de Angra I, o 

Porto de Sepetiba, a ponte Rio-Niterói e a rodovia Rio-Santos (OLIVEIRA, 2009). 

Estes processos de industrialização e urbanização geraram uma maior necessidade de 

mão de obra, o que culminou no deslocamento massivo de pessoas de outras regiões do país 

que apresentavam menor oportunidade de trabalho, como o Nordeste e Minas Gerais. De 

acordo com Martine (1994) estima-se que o fluxo migratório rural-urbano tenha alcançado a 

ordem de três milhões de pessoas nos anos 1940, sendo São Paulo e Rio de Janeiro as cidades 

que mais receberam esse público. Na década posterior esse número mais que dobrou, subindo 

para sete milhões de migrantes (MARTINE, 1994). 

Santos (2002) acompanhou esse momento de migração, em que muitos brasileiros 

precisavam deixar seu território de origem devido a valorização territorial de certas regiões 

em detrimento de outras. Para o autor, isso esboçava uma queda do valor individual das 

pessoas em detrimento da valorização do território, onde as perdas concretas e afetivas 

geradas pela migração não importavam. Ainda segundo o autor, os altos investimentos em 

determinados territórios geravam migrações de dois grupos: pessoas pobres que migravam 

para territórios que recebessem maiores investimentos para tentar a vida; e o grupo de pessoas 

que não conseguiam mais se manter financeiramente no seu território de origem pelo alto 

custo de vida gerado pelo aumento de seu investimento. Diante da alta dos preços no território 

que recebe investimento, não é possível nem mesmo aos imigrantes habitá-lo, e por isso 

passam a viver em suas regiões metropolitanas, como no caso, a Baixada Fluminense.  

  A Baixada já havia feito a transição de abandonar as plantações e passar a investir na 

venda de lotes para estes milhares de homens e mulheres que chegavam do Nordeste 

brasileiro, e de seu Estado vizinho, Minas Gerais. De acordo com Monteiro (2016) essa 

população migra almejando melhores condições de vida em um Rio de Janeiro que crescia 

economicamente e se transformava em um oásis de oportunidades para uma população de 

baixa escolaridade, habituada a serviços braçais. Ainda de acordo com Monteiro (2016) essa 

ocupação se deu de forma acelerada, primeiro nos municípios mais próximos à capital, e 

posteriormente nos do interior: 

  

Por fim, as sobras humanas das migrações destinadas originariamente ao município 

do Rio de Janeiro encheram gradativamente a Baixada Fluminense, avançando os 

loteamentos populares de forma rápida, inicialmente sobre aquelas áreas muito 

próximas do Distrito Federal e, de forma mais lenta, mas mesmo assim voraz, sobre 
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as periferias mais recuadas. Essa sistemática da ocupação proletária marca até hoje o 

desenho demográfico da região, sendo os municípios contíguos à antiga capital 

federal muito mais densamente povoados que aqueles localizados no que se pode 

chamar de interior da Baixada. (p.16) 

 

 Nos anos 40, a população da Baixada Fluminense totalizava 184.209 pessoas, o que 

de década em década só cresceu. Em 1950 passou a 430.522 mil e em 1960 o número já 

ultrapassava o dobro, chegando a 891.300 habitantes (DA SILVA, 2007; ALVES, 2020). Da 

Silva (2007) também aponta outros atores que compuseram esse rápido adensamento:  

 

As obras do Departamento Nacional de Obras e Saneamento como o Serviço de 

Saneamento da Baixada Fluminense, a eletrificação da Estrada de Ferro Central do 

Brasil a partir de 1935; a tarifa ferroviária única no Grande Rio; a construção da 

Avenida Brasil, em 1946; a criação do Serviço de Malária da Baixada Fluminense 

em 1947; a Avenida Presidente Vargas, em 1944 e a abertura da Rodovia Presidente 

Dutra, em 1951 (DA SILVA, 2007, p. 51). 

 

 

De acordo com Da Silva (2007), essa intensa e acelerada ocupação ocorreu de forma 

desordenada. Os moradores da Baixada Fluminense chegaram ao território antes do 

saneamento, antes da urbanização, antes das políticas públicas, o que resultou em 

consequências que se alastram até hoje: dificuldade da ação do Estado em acompanhar a 

explosão ocupacional e cobrir a população com serviços públicos de qualidade; o precário 

abastecimento de água e de esgoto devido a ocupação desordenada; além de péssimas 

condições de transportes (DA SILVA, 2007). Outra consequência também foi o surgimento 

da violência na Baixada, iniciada pelas agressivas disputas por terras na zona rural, 

fomentando a cultura da violência como ferramenta de ordem nessa “terra de ninguém”. 

Como apontado por Da Silva (2007) “o processo de ocupação das terras da Baixada foi 

deixado à própria sorte, sem controle do Estado, o que permitiu que a ocupação seguisse a 

lógica do capital e do uso da violência” (p. 51).  

 De acordo com Milton Santos (1994b), o uso do território é acionado pela tecnosfera e 

pela psicosfera, sendo a tecnosfera a estrutura regida pelo modelo capitalista, que reduz o 

território ao modelo produtivista.  Enquanto a psicosfera propõe promover um pensamento 

coletivo que acolhe esta visão reducionista acerca do território. O autor aponta que o uso do 

território também se apresenta de modo diferenciado quando é feito por empresas e por 

pessoas. Para as empresas o território é usado como recurso e norma, já para o cidadão 

comum o território é usado como abrigo. A tecnosfera, que estrutura o uso feito pelas 

empresas, influencia as desigualdades socioespaciais, já que certos espaços recebem maior 
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investimento enquanto em outros há um menor acesso à mobilidade especial e aos serviços 

públicos, tornando-se lugares onde a pobreza é fixada (SANTOS, 1987).   

A Baixada Fluminense, desde o seu surgimento, teve o uso do seu território destinado 

a uma capital, que se mostrou mais atrativa aos investimentos daquilo que Santos (1994b) 

denominou de tecnosfera. A partir das conclusões de Santos (1994b), podemos compreender 

que este alto investimento em tecnosfera na cidade do Rio em detrimento da Baixada, 

promoveu nesta uma maior marginalidade e desigualdade. 

A partir do que foi apontado até aqui, pode-se considerar que, historicamente, a 

Baixada Fluminense ocupou o lugar de servir a capital, seja no fornecimento de matéria 

prima, ou no fornecimento de mão de obra, concedendo aos municípios da Baixada o apelido 

de "cidades dormitórios". Este apelido se deve ao fato de que a maioria dos seus cidadãos 

assalariados se locomovem cotidianamente à cidade do Rio de Janeiro, gastando horas no 

trânsito e voltando para casa apenas para dormir (FREIRE, 2016). Como pontuado na música 

de Zé Ramalho, estes são os cidadãos que vem de longe, de outros Estados, para construir 

cidades que não são suas, e conforme aponta Silveira: “É cruel, senhores, ter que conviver 

com o progresso, e ao final do dia voltar para casa onde não se tem o mínimo de infraestrutura 

necessária para viver junto a sua família” (SILVEIRA,1987, p.19).  

Entretanto, Freire (2016) aponta que não podemos reduzir as cidades da Baixada 

somente a "cidades dormitórios". Inspirada em Moraes e Tsallis (2016) diria que, denominar 

cidades, como São João de Meriti, apenas como cidade dormitório, é contar uma única 

história, sem se atentar ao tanto de vida que pulsa neste território, para além da marginalidade 

vivenciada. Diante de toda escassez, marginalidade e falta de suporte do Estado, um caminho 

encontrado pelos moradores para florescer a queimada foram as redes de apoio entre vizinhos, 

aqueles que compreendiam o território como abrigo, conforme pontua Santos (1994b). E 

esses trabalhadores que, conforme a música interpretada por Zé Ramalho, vieram do Norte 

para construir uma cidade que não é sua, da qual não podem ter acesso, também construíram 

seu território de abrigo. Com mutirões de ajuda mútua entre vizinhos, sistemas de esgoto 

foram criados e ruas foram asfaltadas por seus próprios moradores (DA SILVA, 2007). 

Mediante a ausência do poder público, eles fizeram parte da história da construção de suas 

cidades. E essa rede de apoio e construção do território feita por seus próprios moradores, 

também pode ser pensada para os profissionais e agentes comunitários de saúde que atuam 

nesse território. A história única da baixada como lugar de cidade dormitório também nos leva 

a crer que apenas na capital há potência, serviço, produção de cuidado, desmerecendo todo o 

esforço dos profissionais que aqui atuam.   
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Todas estas histórias de distanciamentos entre o território carioca e o da Baixada 

Fluminense, tecem dados que apontam a distância da realidade vivenciada pelos territórios 

que recebem maior investimento em tecnosfera, como os municípios do Rio de Janeiro e de 

Niterói. Os territórios escolhidos pela lógica da tecnosfera não se beneficiam apenas do 

investimento financeiro, mas também do científico, de infraestrutura, de políticas públicas, 

todas as áreas passam a ter uma maior visibilidade e privilégio (SANTOS, 2002). Para 

demonstrar a diferenciação provocada por esta discrepância de investimento entre os 

territórios, observemos os seguintes dados do IBGE (2010):  

 

 

São João de Meriti Rio de Janeiro Niterói 

POPULAÇÃO POPULAÇÃO POPULAÇÃO 

População no último censo 

[2010]: 

 

458.673 pessoas 

 

População no último censo 

[2010]: 

 

6.320.446 pessoas 

População no último censo 

[2010]: 

 

487.562 pessoas 

Densidade demográfica 

[2010]:  

 

13.024,56 hab/km² 

 

Densidade demográfica 

[2010]: 

 

5.265,82 hab/km² 

 

Densidade demográfica 

[2010]: 

 

3.640,80 hab/km² 

TRABALHO E 

RENDIMENTO 

TRABALHO E 

RENDIMENTO 

TRABALHO E 

RENDIMENTO 

Salário médio mensal dos 

trabalhadores formais 

[2018]: 

 

1,9 salários mínimos 

 

 

Salário médio mensal dos 

trabalhadores formais 

[2018]: 

 

4,2 salários mínimos 

Salário médio mensal dos 

trabalhadores formais 

[2018]: 

 

3,2 salários mínimos 

Pessoal ocupado [2018]: 

 

60.853 pessoas 

 

Pessoal ocupado [2018]: 

 

2.524.428 pessoas 

Pessoal ocupado [2018]: 

 

193.580 pessoas 

População ocupada [2018]: 

 

12,9 % 
 

População ocupada [2018]: 

 

37,7 % 

População ocupada [2018]: 

 

37,8 % 
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Percentual da população com 

rendimento nominal mensal 

per capita de até 1/2 salário 

mínimo [2010]: 

 

35,4 % 

 

Percentual da população com 

rendimento nominal mensal 

per capita de até 1/2 salário 

mínimo [2010]: 

 

31,4 % 

Percentual da população com 

rendimento nominal mensal 

per capita de até 1/2 salário 

mínimo [2010]: 

 

29,5 % 

EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO 

Taxa de escolarização de 6 a 

14 anos de idade [2010]: 

96,6 % 

Taxa de escolarização de 6 a 

14 anos de idade [2010]: 

 

96,9 % 

Taxa de escolarização de 6 a 

14 anos de idade [2010]: 

 

97 % 

IDEB – Anos iniciais do 

ensino fundamental (Rede 

pública) [2017]: 

 

4,6 

IDEB – Anos iniciais do 

ensino fundamental (Rede 

pública) [2017]: 

 

5,7 

IDEB – Anos iniciais do 

ensino fundamental (Rede 

pública) [2017]: 

 

5,4 

IDEB – Anos finais do 

ensino fundamental (Rede 

pública) [2017]: 

 

3,5 

IDEB – Anos finais do 

ensino fundamental (Rede 

pública) [2017]: 

 

4,7 

IDEB – Anos finais do 

ensino fundamental (Rede 

pública) [2017]: 

 

3,8 

Matrículas no ensino médio 

[2018]: 

 

19.082 matrículas 

Matrículas no ensino médio 

[2018]: 

 

223.541 matrículas 

Matrículas no ensino médio 

[2018]: 

 

19.082 matrículas 

Docentes no ensino 

fundamental [2018]: 

 

2.859 docentes 

Docentes no ensino 

fundamental [2018]: 

 

36.339 docentes 

Docentes no ensino 

fundamental [2018]: 

 

3.799 docentes 

Docentes no ensino médio 

[2018]: 

 

1.398 docentes 

Docentes no ensino médio 

[2018]: 

 

16.326 docentes 

Docentes no ensino médio 

[2018]: 

 

2.063 docentes 

Número de estabelecimentos 

de ensino fundamental 

[2018]: 

239 escolas 

Número de estabelecimentos 

de ensino fundamental 

[2018]: 

2.302 escolas 

Número de estabelecimentos 

de ensino fundamental 

[2018]: 

 

229 escolas 

Número de estabelecimentos 

de ensino médio [2018] 

56 escolas 

Número de estabelecimentos 

de ensino médio [2018]: 

763 escolas 

Número de estabelecimentos 

de ensino médio [2018]: 

96 escolas 
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ECONOMIA ECONOMIA ECONOMIA 

PIB per capita [2018]: 

 

19.726,47 R$ 

PIB per capita [2018]: 

 

54.426,08 R$ 

PIB per capita [2018]: 

 

78.854,60 R$ 

Percentual das receitas 

oriundas de fontes externas 

[2015]: 

 

- 

Percentual das receitas 

oriundas de fontes externas 

[2015]: 

 

33,3 % 

Percentual das receitas 

oriundas de fontes externas 

[2015]: 

 

44,4 % 

Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal (IDHM) 

[2010]: 

 

0,719 

Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal (IDHM) 

[2010]: 

 

0,799 

Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal (IDHM) 

[2010]: 

 

0,837 

Total de receitas realizadas 

[2017]: 

 

585.396,75 R$ (×1000) 

Total de receitas realizadas 

[2017]: 

 

26.018.740,29 R$ (×1000) 

Total de receitas realizadas 

[2017]: 

 

2.767.516,40 R$ (×1000) 

Total de despesas 

empenhadas [2017]: 

 

627.408,81 R$ (×1000) 

Total de despesas 

empenhadas [2017]: 

 

26.572.047,26 R$ (×1000) 

Total de despesas 

empenhadas [2017]: 

 

2.462.638,23 R$ (×1000) 

  

SAÚDE SAÚDE SAÚDE 

Mortalidade Infantil [2019]: 

 

15,19 óbitos por mil 

nascidos vivos 

Mortalidade Infantil [2019]: 

 

12,15 óbitos por mil 

nascidos vivos 

Mortalidade Infantil [2019]: 

 

9,98 óbitos por mil nascidos 

vivos 

Internações por diarreia 

[2016]: 

 

0,3 internações por mil 

habitantes 

Internações por diarreia 

[2016] : 

 

0,1 internações por mil 

habitantes 

Internações por diarreia 

[2016]: 

 

0,1 internações por mil 

habitantes 

 

Estabelecimentos de Saúde 

SUS [2009]: 

 

48 estabelecimentos 

Estabelecimentos de Saúde 

SUS [2009]: 

 

257 estabelecimentos 

Estabelecimentos de Saúde 

SUS [2009]: 

 

87 estabelecimentos 

TERRITÓRIO E 

AMBIENTE  

TERRITÓRIO E 

AMBIENTE 

TERRITÓRIO E 

AMBIENTE 
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Área da unidade territorial 

[2020]: 

 

35,216 km² 

Área da unidade territorial 

[2020]: 

 

1.200,329 km² 

Área da unidade territorial 

[2020]: 

 

133,757 km² 

Esgotamento sanitário 

adequado [2010]: 

 

94,2 % 

Esgotamento sanitário 

adequado [2010]: 

 

94,4 % 

Esgotamento sanitário 

adequado [2010]: 

 

91,1 % 

Arborização de vias públicas 

[2010]: 

 

30,1 % 

Arborização de vias públicas 

[2010]: 

 

70,5 % 

Arborização de vias públicas 

[2010]: 

 

78,5 % 

 

Urbanização de vias públicas 

[2010]: 

 

46,9 % 

Urbanização de vias públicas 

[2010]: 

 

78,4 % 

Urbanização de vias públicas 

[2010]: 

 

58,8 % 

Tabela 2- Comparativo entre dados de São João de Meriti, Rio de Janeiro e Niterói 

 

 

 

      Trago na presente tabela encontros e diferenças dos dados das cidades de São João de 

Meriti e Rio de Janeiro, conforme já pontuados historicamente. Também acrescento  dados 

sobre a cidade de Niterói, que se aproxima do município de São João de Meriti em seu 

contingente populacional, mas se afasta nos dados constituídos pelo maior investimento que o 

território recebe, o que o aproxima da cidade do Rio de Janeiro. Esta diferença de 

investimento nos territórios é explicitada no distanciamento da renda mensal dos 

trabalhadores formais dos municípios, já que em São João de Meriti a renda mensal é de 1,9 

salários mínimos mensais, a da cidade do Rio de Janeiro é de 4,2 salário mínimos mensais e a 

da cidade de Niterói é de 3,2 salários. Ainda sobre a temática de trabalho e rendimento, 

também é relevante pontuar  que a cidade do Rio de Janeiro, que possui maior contingente 

populacional, tem 2.524.428 pessoas ocupadas, enquanto a cidade de São João de Meriti e 

Niterói que possuem um número populacional aproximado, tem São João 60.853 pessoas 

ocupadas enquanto que o município de Niterói possui 193.580 pessoas ocupadas. As 

diferenças sobre a quantidade de pessoas ocupadas e sua respectiva remuneração fala sobre o 

nível de escolaridade possível a cada um desses moradores e das oportunidades de trabalho, 

que se tornam mais presentes em territórios que recebem maior investimento 
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(SANTOS,2002). Outra  diferença  gritante é o PIB per capita dos referentes municípios, o 

que corrobora as pontuações de Milton Santos (2002) de que o investimento em tecnosfera 

afeta toda as demais estruturas sociais. As diferenciações dos dados de saúde das populações 

dos diferentes territórios, também apontam essa dissonância no que se refere, por exemplo, a 

mortalidade infantil, internações  por diarreia, e quantidade de estabelecimentos de Saúde. 

Tais dados, somados às histórias já contadas, reafirmam a premissa de Santos (2002) de que 

desigualdade territorial é desigualdade social. Logo,  a desigualdade social também é 

desigualdade de acesso a saúde.                 

 

Memória viva: histórias de potência  
Uma vez uma mãe veio aqui pedir ajuda, ela soube que a gente ia às 

residências das pessoas e perguntou se a gente podia ir até sua casa fazer um 

exame de sangue no filho dela, ele era um paciente psiquiátrico de 40 anos 

que não saía de casa. Em uma situação como essa, eu normalmente mandaria 

a técnica para realizar o procedimento, mas eu preferi ir eu mesma e tentar 

criar um vínculo, ver se ele era agressivo, antes de realizar o procedimento. 

Quando eu cheguei na casa da mãe, os olhos dela encheram d’água, ela não 

acreditou que eu iria. Quando eu fui embora ela queria me pagar por eu ter 

atendido o seu pedido, mas eu lhe disse que não precisava, era gratuito. (M. 

Enfermeira) 

 

 

 

4. SAÚDE NO BRASIL:  HISTÓRIAS SOBRE DESIGUALDADE  E ACESSO  

 

E o que foi feito é preciso / Conhecer para melhor prosseguir / Falo 

assim sem tristeza, / Falo por acreditar / Que é cobrando o que fomos / Que 

nós iremos crescer / Nós iremos crescer (...) (REGINA; NASCIMENTO, 

1978) 

 

Trago nesta canção intitulada O Que Foi Feito Devera, o sentimento de reviver -  

através da escrita e da leitura - histórias já passadas. Conforme discorrido na canção, histórias 

antigas têm o poder de gerar mobilização e atravessamentos em nosso presente e futuro, e 

Paim (2009) compartilha deste mesmo entendimento em seu livro O Que é o SUS, onde 

escreve de maneira simples e acessível a história e a constituição da saúde pública brasileira, 

por acreditar que conhecer o que foi feito nos ajuda a melhor prosseguir. Poder contar e 

recontar, ler e reler essas histórias, torna-se um meio de aprender com os antigos erros e não 

mais reproduzi-los, torna-se um modo de ampliar os recursos para avaliar e valorizar tudo o 
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que já foi construído, além de possibilitar a compreensão de que, quando se trata de direitos e 

políticas públicas, nada está plenamente garantido, as possibilidades de retrocesso sempre 

permanecem (PAIM, 2009).  

E neste momento, dedico-me a partilhar com você, querido leitor, uma breve síntese 

do que foi a história das desigualdades e ofertas de saúde em nosso país. Buscar relembrar 

essas  histórias dando protagonismo aos momentos ocorridos em nosso próprio território, 

reafirma a premissa presente em toda dissertação: territórios negligenciados precisam de 

espaços para narrativas que vão além das únicas histórias. Nunes (2000) aponta que até os 

anos 70 as produções científicas feitas por e sobre o Brasil, voltavam seu enfoque para as 

primeiras nações que implementaram programas governamentais sanitários e, posteriormente, 

cooperaram com as descobertas bacteriológicas do final do século XIX. Em detrimento disso, 

as regiões mais subdesenvolvidas como a Ásia, África e a nossa América Latina foram 

negligenciadas e invisibilizadas na história. 

 Tendo isto em vista, sigo minha busca de contar histórias que venham de dentro e que 

vão além das únicas histórias. Para isso, passaremos por momentos históricos de nosso país 

tendo em vista a constante construção de modelos de saúde que surgem em cada um destes. 

Destino este  próximo capítulo a histórias que vieram antes, durante e depois do surgimento 

do SUS,  de modo a pensar sua antiga e permanente  construção.  

 

 

 

4.1 A Saúde e o Histórico de Desigualdade e Acesso Brasileiro  

 

Começarei contando esta história a partir das práticas de cuidado e saúde ofertadas em 

nosso país ainda durante o império português. Quando o Brasil era uma Colônia de Portugal 

(1530-1822) o cuidado em saúde se manifestava de maneira desigual, à depender do status 

social do indivíduo. Para as populações mais pobres este cuidado ficava a cargo da caridade 

cristã, que abrigava viajantes, indigentes e doentes com menor poder aquisitivo. Outra prática 

de cuidado era ofertada aos militares, que eram acolhidos e cuidados pelas famílias mais ricas 

e, posteriormente, passaram a ser atendidos por cirurgiões militares em hospitais das 

Irmandades, custeados com uma taxa anual ofertada pelo governo da Colônia (PAIM, 2009). 

Ainda no Brasil Colônia, foi fundada a primeira Santa Casa de Misericórdia na cidade de 

Santos no ano de 1543, posteriormente também foram criadas Santas Casas em Olinda, Bahia, 

Rio de Janeiro, Belém e São Paulo (NUNES, 2000).  



39 

 

Já no Brasil Império (1822-1889), novas modalidades de cuidados iniciam-se a partir 

de 1928, onde a saúde pública passa a ser responsabilidade das municipalidades. Houve 

também reformas dos serviços sanitários, sendo criada a inspetoria Geral de Higiene, a 

inspetoria Geral de Saúde dos Portos e o Conselho Superior de Saúde Pública. Neste mesmo 

período também passaram a ser adotadas as primeiras medidas acerca da higiene escolar e da 

proteção de crianças e adolescentes no trabalho das fábricas (PAIM, 2009). Conforme 

apontado por Paim (2009), ao final do  império a organização sanitária brasileira, que era 

rudimentar e centralizada, mostrou-se incapaz de responder às epidemias e fornecer uma 

assistência que fosse sem descriminação. Quem dispunha de recursos era cuidado por médicos 

particulares, já os demais eram acolhidos por casas de misericórdias, filantropia ou caridade.  

Com a proclamação da República a sociedade brasileira sofre mudanças  em diferentes 

âmbitos, inclusive na saúde, conforme apontado por Luz (1982). A República Velha (1889-

1930) pautou-se em uma concepção liberal de Estado, onde só havia intervenção em situações 

em que a iniciativa privada ou o  indivíduo por si mesmo não fossem capazes de resolver. Os 

estados eram vistos como blocos da oligarquia e por isso a descentralização era considerada 

negativa. As organizações públicas sanitárias trabalhavam de maneira independente e com 

propósitos diversos, o que consequentemente acarretou na duplicação de serviços e 

desperdício de recursos públicos (NUNES, 2000; PAIM, 2009). 

A partir do século XIX a saúde passa a ser mais protagonizada. Começam a surgir as 

primeiras escolas de medicina, como a da Bahia em 1808 e a do  Rio de Janeiro em 1809. 

Apenas 20 anos depois, em 1829 é criada a primeira Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio 

de Janeiro e com ela inicia-se a implantação da medicina social no Brasil e a luta pela defesa 

das ciências médicas (Machado et al., 1978). Este primeiro momento da medicina social no 

Brasil foi caracterizado por uma medicina urbana preocupada com a mão de obra da cidade. 

Carvalho e Lima (1993) acrescentam que esta medicina urbana também se caracterizava como 

um projeto disciplinar e higienizador da cidade. De acordo com Oliveira (1983), a medicina 

social daquele momento serviu a uma necessidade dos centros urbanos que vivenciavam um 

expoente crescimento no comércio e da produção, além de ser sede do poder do Estado, o que 

logo o tornava um importante foco de doenças. 

As ações em saúde tornaram-se designação dos estados, e os serviços de saúde 

terrestres e marítimos responsabilidade federal, acoplados na diretoria geral de saúde pública 

(1897), que tinha a finalidade de atuar onde não era possível aos governos estaduais, como na 

vigilância sanitária nos portos. Com o surgimento das epidemias da febre amarela, peste e 

varíola no século XX,  as ações de saúde pública assumiram cada vez mais caráter policial, 
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tornando-se responsabilidade do Ministério da Justiça e dos Negócios Interiores. As 

campanhas sanitárias e a reforma dos órgãos federais também marcaram a saúde pública da 

época, onde médicos, políticos e intelectuais tiveram presença efetiva nesse movimento de 

mudança da organização sanitária, promovendo assim a presença de serviços de saúde pública 

em áreas rurais e a criação do Departamento Nacional de Saúde Pública (DNSP), responsável 

pela profilaxia, saneamento, higiene industrial, controle de endemias, propaganda e vigilância 

sanitária (NUNES, 2000; PAIM, 2009). 

Conforme apontado por Paim (2009), este momento histórico também tinha como 

característica a cisão entre a saúde pública e a assistência médico-hospitalar. As ações de 

saúde da época eram episódicas e voltavam-se para doenças muito específicas: como a febre 

amarela, a ancilostomose, a tuberculose, a lepra etc. A partir da década de 1920 começa a 

surgir um novo cenário, como uma prévia de tudo o que ocorreria na era Vargas. Surgem 

iniciativas para o fornecimento de serviços de saúde voltados para os funcionários de 

empresas, fábricas em São Paulo começam a oferecer serviços médicos aos seus trabalhadores 

a partir do desconto de 2% de seus salários. A partir da aprovação da lei Elói Chaves (1923) 

são instituídas as Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPS) o que permitiu aos 

trabalhadores vinculados às caixas o direito de acesso a alguma assistência médica, iniciando 

assim a previdência social no país. A partir de 1930 aquilo que atualmente conhecemos como 

saúde ocupacional ou saúde do trabalhador passa a ser oficializado com a criação do 

Ministério do  Trabalho (PAIM, 2009).  

Até o século XX, três principais modos de cuidado em saúde haviam se apresentado: 

A saúde pública, a medicina do trabalho e a medicina previdenciária. O modelo de saúde 

pública, que se apresentava de modo coercivo, precisou ser reformulado diante da resistência 

da população às intervenções autoritárias, o que tornou possível o surgimento de propostas 

como a educação sanitária e a criação de centros de saúde. Os primeiros sanitaristas 

precursores desse modelo educativo de cuidado contribuíram para a mudança da ênfase do 

modelo de coerção para o de persuasão. Tal transição também foi apresentada de maneira 

prática, quando a partir da Revolução de 1930 o Departamento Nacional de Saúde Pública, 

que anteriormente pertencia ao Ministério da Justiça, passa a ser responsabilidade do 

Ministério da Educação e Saúde. Apenas em 1953 surge o então Ministério da Saúde, 

entretanto a sua criação não mudou o cenário dicotômico da realidade brasileira onde de um 

lado estava a assistência médica garantida aos trabalhadores a partir do Ministério do 

Trabalho, e do outro lado encontrava-se às ações de saúde pública de caráter preventivo, 
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aplicada em um modelo campanhistas de cuidado, com ênfase em campanhas voltadas para 

doenças e endemias específicas (PAIM,2009).  

   Durante o governo de Juscelino Kubitschek surgem novas mudanças. O 

desenvolvimento industrial observado nesse governo passa a afetar diretamente o ramo 

farmacêutico e de equipamentos em saúde, fortalecendo a expansão da assistência médica 

hospitalar. Tal processo ganha maior vigência na segunda metade da década de 1960 com a 

compra de serviços diagnósticos e terapêuticos no setor privado, pela previdência social e o 

surgimento da modalidade da medicina de grupo junto a grandes empresas como a indústria 

automobilística. Com isto, a assistência médica individual passa a crescer no país, o que 

também se torna manifesto no aumento do investimento de recursos federais na área. No final 

da década de 1940 podemos ver que cerca de 80% desses recursos eram destinados para para 

a saúde pública e apenas 20% para a assistência médica individual, já em 1974 essa 

distribuição passa a ser ao contrário. Posteriormente durante o governo militar (1964-1985)  

esses recursos investidos em saúde pública se tornaram ainda menores. Ainda durante o 

período militar, houve um aumento na economia do país, uma taxa de 10% ao ano, mas apesar 

do crescimento econômico, havia uma considerável crise na saúde, com o  aumento da taxa de 

mortalidade infantil e de doenças que haviam caído entre 1940 e 1960 (PAIM,2009). 

O crescimento da medicina previdenciária, que teve início com as Caixas de 

Aposentadoria e Pensões, teve uma expansão gradual a partir de 1930, quando as Caixas 

foram substituídas por vários Instituto de Aposentadoria e Pensões (IAPS). Os institutos 

passaram a ser criados a partir da categoria de trabalhadores, como Comerciários (IAPC), 

Bancários (IAPB), Industriários (IAPI), Marítimos (IAPM), Servidores do Estado (IPASE), 

Trabalhadores de Transportes e Cargas (IAPETEC), entre outros. Grande parte desses 

institutos foram unificados em 1966 no Instituto Nacional de Previdencia Social (INPS). Com 

este modelo, quem estava vinculado ao mercado formal de trabalho e com carteira assinada 

conseguia acesso a assistência médica, já os demais precisavam pagar pelos serviços médicos 

e hospitalares ou buscá-los em instituições filantrópicas ou poucos postos e hospitais 

provenientes dos Estados e Municípios. O fato de um maior investimento em saúde ser 

destinado aos trabalhadores de carteira assinada não significava necessariamente que eles 

eram prioridade, pelo contrário, grande parte dos recursos destinados para estas ações em 

saúde eram desviados para investimentos na economia. De governo a governo o dinheiro da 

previdência foi reinvestido, como para a construção da Siderúrgica Nacional na Ditadura 

Vargas, a ponte Rio-Niterói, a Transamazônica e a Usina de Itaipu no período militar, a 
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construção de Brasília durante o governo de Juscelino Kubitschek e o pagamento das dívidas 

aos bancos no governo de Fernando Henrique Cardoso e Lula (PAIM,2009). 

Outra prática historicamente comum foi a privatização. Em vez de buscar ampliar a 

estrutura pública de serviços de saúde ofertados aos segurados pela previdência, houve a 

prevalência por compras de serviços médicos e hospitalares do setor privado. Esta prática da 

privatização foi mais intensificada nos governos militares, o que abriu grande margem para a 

corrupção. Os recursos públicos eram destinados às empresas privadas de acordo com os 

serviços prestados. Com isso, passou a surgir uma epidemia de cesarianas, internações de 

pessoas em situação de rua em hospitais psiquiátricos particulares e até mesmo “cirurgias 

ginecológicas em homens”, além de outros absurdos custeados pela Previdência Social. A 

lógica presente neste tipo de prestação de serviços era: quanto mais alto o valor do 

procedimento, mais vezes ele era realizado (PAIM,2009). 

Diante das inquietações geradas pelas constantes corrupções e desigualdades no 

acesso à saúde, mobilizações sociais passaram a surgir, o que possibilitou que novas histórias 

pudessem ser escritas: a de uma saúde como um direito de cidadania e um dever do Estado. 

Uma destas mobilizações ficou conhecida como Reforma Sanitária (PAIM, 2009). O CEBES 

(Centro Brasileiro de Estudos em Saúde), criado em 1976, assim como outros grupos, se 

tornou um reflexo desse movimento da reforma. Em 1979 o CEBES redigiu um documento, 

formulado pela população e pela academia, e posteriormente apresentado ao Congresso 

Nacional. É neste documento que passa a existir a proposta do SUS, quase 10 anos antes da 

constituição reconhecê-la (PAIM, 2009). A nova Constituição brasileira foi um dos pontapés 

iniciais para um novo fazer em saúde, entretanto, conforme descrito por Bravo (2009), mesmo 

com a instauração da nova constituição, sempre esteve presente e em disputa dois projetos 

societários: um apoiado na reforma sanitária, que compreende o Estado como democrático, de 

direito, com a responsabilidade e o dever de constituir respostas às questões sociais; e outro 

baseado na concepção de uma democracia que restringe os direitos sociais e políticos com a 

concepção de Estado mínimo. 

Apesar dos desafios, com a instauração por Lei do Sistema Único de Saúde em 1990, 

buscou-se uma outra ordem de atuação a ser assumida. Um dos caminhos criados para tal foi a 

proposta da descentralização do sistema, de forma a aumentar a cobertura e territorializar as 

práticas de cuidado. Ou seja, a descentralização visa uma distribuição mais igualitária de 

acesso, pois, conforme aponta Mendes e Bittar (2014):  
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Um dos grandes problemas enfrentados no Brasil é a herança das desigualdades 

regionais. Antes do SUS, a assistência à saúde prestada pela previdência social 

destinava-se aos trabalhadores da economia formal e a maior parte dos recursos 

previdenciários era aplicada nos Estados com maior número de beneficiários, ou 

seja, os mais desenvolvidos. Na década de 90, no início do SUS, grandes diferenças 

nos recursos de saúde, seja na estrutura instalada, seja nos recursos humanos 

disponíveis podia ser constatada entre estados e regiões (MENDES; BITTAR, 2014, 

p.36) 

 

 

Se a  “saúde é direito de todos”, conforme apontava a nova Constituição (BRASIL, 

1988), era necessário criar caminhos para que esta universalidade se tornasse possível. Foi 

necessário que o Estado promovesse novos arranjos territoriais na organização dos serviços, já 

que o acesso dependia, diretamente,  da existência dos serviços em territórios tratados 

historicamente de forma desigual. Para levar os serviços ao território e assim garantir um 

sistema acessível, foi implementada a política da descentralização da saúde no Brasil 

(FARIA,2013). Com a descentralização,  municípios que por uma longa história foram 

inferiorizados e invisibilizados, passam a ganhar importância, e com ele todo o território. 

 

Memória viva: histórias de potência 

  

Outro dia veio uma catadora (de lixo), ela tava com uma lesão na perna. Ela 

juntou um dinheiro do serviço dela e fez um bolo pra gente. A casa dela era 

humilde, a casinha simples, os copos eram de latinhas de condimentos, 

aquelas latinhas de milho, mas ela teve o carinho… É tipo uma gratidão, ela 

não tava me pagando nada, entende? Mas no coração dela, ela queria me 

agradecer por tudo que a gente tinha feito, por ela ser vista na comunidade, 

entendeu? Por ela ser vista. Por a gente perguntar, se preocupar, você fala 

assim: peraí vamos fazer esse curativo, você não pode vim, mas a gente vai aí 

fazer... então você cria um vínculo. Eu acho que a estratégia da família é um 

vínculo né, comunidade e o posto de saúde, profissionais daqui e vice e versa, 

é uma troca diária. (V. Enfermeira). 

 

 

 

4.2 A Estratégia de Saúde da Família   

 

A Estratégia de Saúde da Família (ESF) é um modelo de cuidado que surge como uma 

tentativa de mudança do modelo assistencial, visando a prestação de uma assistência mais 

contínua e cotidiana à população de modo a melhorar suas condições de vida e saúde. O 
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Sistema Único de Saúde, desde sua instituição tem como princípio doutrinário a 

universalidade, equidade e integralidade. Para colocar estes princípios em prática, a  

descentralização surge como um caminho possível, permitindo um maior número de acesso e 

um acesso mais igualitário, distribuído entre o grande território brasileiro. Como um modelo 

consequente dessa descentralização, surgem as Unidades de Atenção Básica (UBS) e, 

posteriormente, o Programa da Saúde da Família (PSF), atualmente denominado de Estratégia 

de Saúde da Família (SILVA e MEDEIROS, 2015). 

A Estratégia de Saúde da Família surgiu, processualmente, a partir desse percurso de 

descentralização e de reorientação de um sistema de saúde tradicional, curativo e 

individualista para um onde o território compõe novas iniciativas. Iniciou-se a partir da 

experiência prévia de alguns municípios e estados com agentes comunitários, que logo 

resultou na institucionalização do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) como 

política federal em 1991. Com isso, foi formalizado um dos primeiros passos daquilo que 

posteriormente culminaria na ESF, já que no PACS o foco do indivíduo é deslocado para a 

família, tendo uma maior ênfase em ações de promoção, prevenção e integração com o 

território (MACHADO, LIMA e VIANA, 2008). 

Em 1994 surge então o Programa de Saúde da Família (PSF), de forma a reorganizar a 

atenção primária no SUS e as prioridades das ações em saúde, colocando equipes 

multiprofissionais mais próximas da população e da comunidade. Em 1998, o então PSF 

ganha um grande impulso em sua atuação pelo território nacional com a implantação dos 

mecanismos de transferência automática (“fundo a fundo”) de recursos federais para a 

Atenção Básica. Em 2006, através da portaria 648, o PSF passou a ser reconhecido como uma 

Estratégia. Atualmente, sua atuação se dá por meio de atividades junto ao grupo populacional 

ao qual é correspondente, sendo as equipes profissionais responsáveis por, no máximo, 4.000 

habitantes cada. A média recomendada é de 3.000 habitantes (BRASIL, 2006; PAIM, 2009; 

MACHADO, LIMA e VIANA, 2008). Suas equipes são compostas por, no mínimo, um 

médico de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e seis agentes comunitários. A 

Estratégia de Saúde da Família tem como objetivo uma prática de cuidado próxima ao 

território e ao cotidiano de seus moradores, possibilitando a prevenção e mudança para um 

estilo de vida que proporcione maiores índices de saúde. Com agentes comunitários 

moradores do território no qual a equipe está inserida, a estratégia busca essa proximidade e 

vínculo de modo a prevenir e desafogar os grandes centros hospitalares. Em dezembro de 

2000 a partir da portaria 1444 a Estratégia de saúde da Família foi ampliada por equipes de 

saúde bucal, que passaram a integrar o serviço com uma equipe que conta com um dentista, 
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um auxiliar de consultório dentário e um técnico em higiene bucal (SILVA e MEDEIROS, 

2015). A Implantação da ESF se deu de modo gradativo, com um primeiro enfoque em 

municípios menores, caracterizados como área de risco ou carentes da cobertura  de serviços 

da atenção básica, localizados nas periferias das grandes cidades. Posteriormente a Estratégia 

de Saúde da Família estendeu-se às grandes cidades e capitais dos estados (PEREIRA e 

ALVES, 2004). 

   No texto Fatores Intervenientes da Implantação da Estratégia Saúde da Família nos 

Municípios Brasileiros, Silva e Medeiros (2015) realizam um estudo de revisão biográfica 

visando analisar os fatores intervenientes na Implantação da Estratégia  dos municípios do 

país. Foram realizadas as buscas a partir de publicações em periódicos  científicos  em sites 

oficiais durante o período de 2004 a 2013. Nesta revisão bibliográfica as autoras apresentam 

desafios vivenciados na Implantação da Estratégia que se assemelham aos desafios que 

encontrei durante o processo de pesquisa no município de São João de Meriti. Para as autoras, 

tais fatores interferem na consolidação desta política de saúde, atrapalham a evolução da 

cobertura do Programa em nosso contexto atual. Assemelhando-se à proposta que trago no 

presente trabalho, a revisão bibliográfica buscou também perceber as potencialidades - ou 

conforme as autoras apontam os facilitadores - do processo da Implantação da Estratégia no 

país.     

De acordo com os achados, as autoras dividiram tanto os facilitadores como os 

dificultadores da Implantação em 5 principais temáticas: Estrutura Física e Recursos 

Materiais, Financiamento da ESF, Referência e Contrarreferência, Aspectos Políticos e de 

Gestão, os quais são descritos  no quadro abaixo: 

 

 

Temas Aspectos facilitadores/ avanços Aspectos dificultadores/desafios  

 

 

 

 

 

 

 

Recursos  

Humanos 

-Investimento em capacitação 

profissional 

 

- Remuneração adequada 

Recursos humanos 

 

- Motivação profissional 

 

- Reconhecimento do trabalho 

executado 

 

- Vínculo empregatício estável 

-Falta de capacitação profissional, perfil 

inadequado 

 

- Insuficiência de oferta de profissionais 

 

- Dificuldade de fixação do profissional 

 

- Sobrecarga de trabalho  

 

- Rotatividade de profissionais → 
comprometimento no vínculo 
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- Identificação com as propostas 

do ESF 

- Contratos precários 

 

- Baixa remuneração 

 

- Resistência à mudança do modelo 

 

 

Temas Aspectos 

facilitadores/avanços 

Aspectos dificultadores/desafios 

Estrutura 

física e 

recursos 

materiais 

 

-Imóveis próprios 

 

- Fácil acessibilidade Estrutura 

física e recursos materiais 

 

- Adaptação para pacientes 

com dificuldades de 

locomoção 

 

- Disponibilidade de materiais 

de consumo e equipamentos 

 

- Ampliação do horário  de  

funcionamento 

 

- Ambiente acolhedor 

-Imóveis cedidos ou alugados 

(institucionalização ESF) 

 

- Deficiência de materiais e equipamentos 

 

- Precariedade de estrutura física 

 

- Dificuldade de acesso 

 

- Horário de funcionamento 

 

- Ambiência pouco acolhedora → serviços 
de baixa qualidade → população pobre 

 

 

 

Financia- 

mento ESF 

- Repasses financeiros: PAB 

Piso da Atenção Básica fixo e 

variável, PROESF, PMAQ 

 

- Incentivo financeiro estadual 

 

- Forte indução normativa 

 

- Limitação da autonomia gestora    

 

-Instabilidade  do  financiamento  

(condicionado  ao  cumprimento de metas) 

 

- Falhas de gestão 

 

- Recursos financeiros insuficientes 

 

 

 

 

 

 

Referência 

e 

Contrarre- 

- Sistema  online  de 

Regulação – DATASUS: 

SISREG e TAS (Terminal de 

Atendimento ao SUS)  

 

- Avanços integração SF à rede 

assistencial 

 

- Possibilidade de redistribuir 

Dificuldades para referenciar usuários 

 

-  Baixa  governabilidade  (serviços  

especializados:  gestão estadual) 

 

- Falta de serviços de informatização 

 

- Insuficiente oferta de atenção 

especializada (filas de espera) 
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ferência cotas entre centros de saúde 

 

- Maior imparcialidade no 

controle de agendas 

 

- Fraca integração ABS com outros níveis 

de atenção 

 

- Dificuldade de usuários para atendimento 

em outros níveis de atenção 

 

 

 

 

 

 

Aspectos 

políticos e 

de gestão 

- Apoio político entre as três 

esferas 

 

- Apoio tecnológico Aspectos 

políticos e de gestão 

 

- Apoio em capacitação 

profissional 

 

- Ter PACS ou PMF 

(Programa Médico da Família) 

 

- Apoio intersetorial. Ex: BH 

Cidadania, Programa Saúde 

em Casa (MG), Projeto Terra 

Mais Igual (Vitória) 

 -Práticas clientelistas: frequentes trocas de 

gestores 

 

- Falta de gestor com “visão do PSF”- 

Inexistência de programas de apoio 

 

- Sucateamento de polos regionais de saúde 

 

- Divergência político-partidária entre 

estado e município 

 

- Resistências corporativistas, profissionais 

e usuários 

 

- Preconceito em relação à tecnologia 

simplificada 

Tabela 3 - dificultadores e facilitadores da implantação da ESF (SILVA, MEDEIROS,2015) 

 

  O fato de programas como o Programa de Agentes Comunitários de Saúde e o 

Programa Médico da Família (PMF), já existirem antes do surgimento da ESF é apontado 

pelas autoras como  um facilitador de seu processo de implantação, já que parte dos trabalhos 

desenvolvidas nos programas anteriores, e até mesmo as equipes que já trabalhavam no 

território, podem ser absolvidos pela ESF. 

 Outros facilitadores que estão entre os citados na tabela, são programas de 

financiamento da Estratégia, que viabilizam a sua implantação, manutenção e a ampliação da 

cobertura. Entre os programas de financiamento citados estão o Piso da Atenção Básica 

(PAB), principal modalidade de financiamento das ações de serviço de saúde, que se dá a 

partir de transferências fundo a fundo de recursos federais para o estado, distritos federais e 

municípios. No ano de 2003 também foi lançado o Projeto de Expansão e Consolidação da 

Saúde da Família 1 (PROESF 1). O programa, que durou apenas 4 anos, teve como objetivo 

possibilitar transferências de recursos financeiros fundo a fundo com o objetivo de apoiar, 

expandir a cobertura, consolidar e qualificar a estratégia em municípios com mais de 100 mil 

habitantes. Logo em seguida, no ano de 2008 surgiu o PROESF 2, tendo como alvo a 

colaboração da expansão e qualificação da Estratégia nos municípios que participaram da 
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primeira fase do programa. O PROESF 2 busca colocar esta expansão e qualificação em 

prática ao fortalecer a capacidade técnica das secretarias estaduais de Saúde, fortalecer a 

gestão federal e apoiar o fortalecimento das gestões dos estados e municípios no que se refere 

à atenção básica da saúde, além de investir na avaliação e educação permanente da mesma. 

Outro programa que surge como um  fortalecedor da estratégia é o Programa Nacional de 

Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB) iniciado em 19 de julho 

de 2011, a partir da Portaria n° 1654. O PMAQ-AB também surge atrelado ao incentivo 

financeiro chamado de componente de qualificação do Piso de Atenção Básica variável (PAB 

VARIÁVEL). Com características semelhantes aos programas propostos anteriormente, o 

PMAQ-AB surge com a proposta de ampliar o acesso e melhorar a qualidade do serviço, com 

um benefício financeiro que é repassado a partir do cumprimento de metas  que possibilitem a 

melhoria da qualidade da assistência.   

O fato da ESF ofertar uma equipe de referência que possibilite um cuidado continuado 

ao usuário, acompanhando-o por toda a rede, é apontado como um facilitador pelas autoras 

(SILVA; MEDEIROS, 2015). Entretanto, este mesmo facilitador em alguns casos também se 

caracteriza como um desafio, diante da  sobrecarga das equipes da ESF, que não conseguem 

acompanhar o cuidado destinado ao usuário em toda a rede; e diante da insuficiência da oferta 

de atenção especializada, o que gera grandes filas de espera e impede a consolidação do 

sonhado acesso universal proposto pelo SUS (SILVA; MEDEIROS, 2015).  

Alguns dos outros fatores apontados pelas autoras como desafios enfrentados pela 

estratégia, são: a ausência da articulação entre estados e municípios; gestores que não 

possuem um conhecimento adequado sobre o tipo de modelo de atenção ofertado pela ESF ; 

gestores e profissionais de Saúde com preferências por modelos curativos especializados; 

cargos administrativos ocupados por indicação política e não por capacidade de 

gerenciamento; e uma maior ênfase política de investimentos no modelo hospitalocêntrico 

(SILVA; MEDEIROS, 2015).  

A ampliação da cobertura proporcionada pela ESF apresenta resultados consideráveis, 

como   a melhoria do acesso aos serviços de Saúde, e melhoria nos cuidados da população,  

principalmente na prevenção de doenças e promoção da saúde. Mas, apesar dos resultados 

alcançados, a complexidade da implantação ainda é incisiva nas grandes metrópoles e áreas 

de maior densidade populacional (SILVA E MEDEIROS,2015). Questões do território, como 

as relações políticas, instáveis vínculos empregatícios e a violência urbana atravessam 

diretamente a saúde, os serviços e os profissionais,  assim como no caso da implantação da 

ESF município de São João de Meriti, ao qual me debruço mais a seguir.  
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  Memória viva: histórias de desafio 

 

Eu já trabalhei no Rio e foi bem diferente, lá eles tinham mais dinheiro, mais 

recursos, não tinha tanta dificuldade. Aqui é mais difícil né, o financiamento 

é pouco. Mas a gente não desanima não, viu? A gente usa a criatividade. (M. 

Secretário de Saúde) 

 

 

 

5. A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA EM SÃO JOÃO DE MERITI 

 

"Recordar não é voltar atrás; é refazer a história. Lembrar o passado é sempre 

também um modo de recorrer ao amanhã, de construir um projeto. A memória 

tende (..) à comunicação. É uma recriação coletiva; através do outro e com 

ele, afirmamos o passado, já não como biografia pessoal, mas como história 

compartilhada" (BARRAZA, 1980, p. 167) 

 

 

Como nos aponta Adichie, criar únicas histórias sobre as coisas é uma prática que, por 

vezes, se torna comum a todos nós. Em seu livro, além de contar as experiências em que 

sofreu pelas únicas histórias impostas a ela e a seu território, Adichie  compartilha vivências 

em que atribuiu únicas histórias a outros. Por muito tempo minhas histórias acerca do meu 

território e do Sistema Único de Saúde do qual eu era usuária se caracterizaram como únicas 

histórias de aridez, escassez, dificuldade. Conhecer as histórias que ouvi em minha pesquisa 

de campo me possibilitou avistar meu território com suas flores, potências, suas outras 

histórias. No lugar em que nada acontecia vi sim muita aridez e dificuldade, mas também vi 

um trabalho de resistência, como de formiguinhas que seguem tentando ofertar cuidados 

apesar das contrariedades. E, sobretudo, eu vi um trabalho que se desenhava e construía em 

rede. Por isso, partilho aqui, também em rede, as histórias relembradas pelos entrevistados, 

que a mim foram passadas e que agora repasso a você, querido leitor, de modo a construir 

aquilo que  Barraza (1980) chama acima de recriação coletiva, que a partir das escutas e 

recontações tornam biografias pessoais em histórias compartilhadas.  

Seguindo aquilo que me afetou e aquilo que me foi apresentado no campo, construo os 

capítulos desta discussão em duas etapas, primeiro contando a história como um todo, 



50 

 

dividindo-a em três momentos: o primeiro constituído de 1998 a 2000, o segundo de 2000 a 

2008 e o terceiro de 2008 a 2009. Posteriormente, na segunda etapa, divido o texto em mais 

três capítulos, onde aprofundo temáticas que foram recorrentes e que se apresentaram como as 

maiores potências e desafios nas entrevistas realizadas, além de compartilhar meu próprio 

trajeto durante o processo de campo e tudo aquilo que me atravessou e me afetou nessa 

experiência tão calorosa que foi aprender um pouco mais da história do meu Município. 

 Finalizo intitulando minha conclusão com uma frase que apareceu em minhas 

entrevistas "Agora que a gente tá contando tá dando muita saudade". Neste último capítulo 

discuto acerca dos afetos que atravessaram esse caminho e as saudades deixadas pelas 

mudanças e sucateamentos vivenciados pela estratégia, que a cada novo governo corre riscos 

na manutenção de sua oferta de cuidado à população. Então, vamos a nossa história.       

 

5.1 Primeiro Momento (1998-2000) 

 

Antes da implantação do PSF, o município de São João de Meriti contava com duas 

modalidades de oferta de cuidado em atenção primária: Postos de Saúde de caráter 

ambulatorial e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). Ao tomar 

conhecimento da atuação do Programa de Saúde da Família em localidades vizinhas, 

profissionais de saúde e líderes de associação de moradores, como a Médica Maria José e os 

líderes de associações de moradores Seu Salvador (do bairro Gato Preto) e Dona Penha e Seu 

Ivan (do bairro do Tucão), começaram a pressionar o então prefeito Antônio de Carvalho, 

para que o município também tivesse acesso ao PSF. Para mim, foi curioso notar que nas 

entrevistas realizadas nos bairros em que havia uma forte presença das associações de 

moradores, lideradas por Seu Salvador e D. Penha, ambos surgem como protagonistas para a 

chegada da ESF no município. Já em entrevista com outros atores que compuseram esse 

processo, pude perceber que muitos outros fios teceram essa rede. Além de Seu Salvador, 

Dona Penha, a médica Maria José surge como outra voz que solicitava a implantação do 

programa na cidade. Médica da prefeitura e moradora do município no bairro de Éden, Gato 

Preto, Maria José buscou alianças sem sucesso, até fazer uma parceria com Márcia Fernandes, 

Psicóloga que trabalhava no RH da prefeitura. Juntas, elas acionaram o Secretário de Saúde 

da época (e atual prefeito da cidade), João Ferreira Neto, que também era médico. 
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“E aí foi muito difícil, porque era o início da estratégia de saúde da família, nem 

todos os prefeitos acreditavam na estratégia, achavam que era muito custeio, muito 

caro, realmente é né, e foi muito difícil para o secretário de saúde comprar... levar 

isso, vender esse projeto para o prefeito.” (M. Secretário de Saúde) 

 

 Após a solicitação, o secretário apresentou a proposta ao então prefeito Antônio de 

Carvalho, mas sem sucesso. Até que, em uma viagem a Brasília, prefeito e secretário tiveram 

um encontro pelos corredores do Palácio do Planalto com o Ministro da Saúde José Serra, e 

foram questionados do porquê ainda não haviam implantado o Programa de Saúde da Família 

na cidade.  

“Até que um dia eles foram para Brasília juntos, tanto o secretário quanto o prefeito, 

e lá o José Serra, que era o ministro da saúde da época - o projeto da estratégia de 

saúde da família, na época o PSF, era dele - virou para o prefeito e falou assim: ‘Ué 

vocês ainda não implantaram o PSF? O senhor tem um secretário médico que ainda 

não fez isso?’ Aí o Prefeito olhou para ele (o secretário) e falou: ‘Ué eu não sabia 

disso’, e o secretário falou assim para ele: ‘Prefeito eu estou falando desse projeto 

com o senhor há muito tempo!’ E foi nessa ida em que isso ficou muito marcado, e 

aí nós conseguimos implantar o programa aqui.” (M. Secretário de Saúde) 

 

José Serra havia acabado de assumir o Ministério da Saúde, em março de 1998, e tinha 

como proposta definir o PSF como “a estratégia é estruturante para a organização do sistema 

de saúde” (MINISTÉRIO DA SAÚDE,2002). Após a viagem a Brasília, decidiu-se iniciar a 

Implantação do Programa de Saúde da Família a partir de três unidades: Gato Preto, Tucão e 

Morro das Pedras. As três regiões possuíam associação de moradores, algumas já citadas, 

como a de Gato Preto que tinha como líder o Seu Salvador, e a da comunidade do Tucão 

dirigidas pela Dona Penha e seu esposo, Seu Ivan.  

 Na região do Gato Preto, localizada no bairro de Éden, não havia nenhuma unidade de 

saúde, tendo como oferta de cuidado, apenas o Programa de Agentes Comunitários (PACS) 

que não possuía espaço físico, apenas os trabalhadores da equipe que faziam 

acompanhamento domiciliar. Já a unidade no Morro das Pedras, localizada no Bairro de Vilar 

dos Teles, e na unidade de Tucão, localizada no bairro Jardim Nóia, já haviam postos de 

saúde de caráter ambulatorial, que passaram pelo processo de transição para se tornarem 

unidades de Saúde da Família. As unidades Gato Preto e Tucão já haviam manifestado seu 

interesse em receber o programa junto à prefeitura através de suas associações de moradores, 

mas na unidade do Morro das Pedras “um candidato” levou a proposta à comunidade e à 

associação de moradores, a qual autorizou a implantação e a substituição do posto que já 

existia pelo PSF.  

 O próximo passo assumido pela equipe que estava à frente da implantação, foi a 

seleção dos Agentes Comunitários de Saúde. Através das associações de moradores, a 
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comunidade foi avisada do processo seletivo, o qual foi realizado pela médica Maria José e 

pela Psicóloga Márcia Fernandes que, após a insistência para a implantação, encabeçaram o 

projeto. Após o processo seletivo, ambas também realizaram o curso introdutório para os 

agentes selecionados. 

Uma das maiores dificuldades na formação das primeiras equipes, foi a contratação de 

médicos. A maioria dos profissionais não se interessava em trabalhar 40 horas e receber o 

valor que era possível de ser custeado pela prefeitura. Como o município de São João de 

Meriti não possui grandes empresas ou grandes comércios em seu território, a maior parte de 

seus recursos financeiros advém dos impostos e repasses do governo federal, que por vezes 

acaba sendo insuficiente diante das necessidades do território. 

 

“Eu acho que o financiamento é muito pouco do que a gente recebe do Ministério da 

Saúde por equipe, o médico é um profissional caro, você não consegue adesão dele, 

eu acho que é reclamação de todas as estratégias (risos), 40 horas nem pensar, 

porque ele não vai fazer. E aí até hoje... tanto que o Ministério da Saúde mudou, ele 

mudou o horário do médico para 20 horas, hoje em dia você pode ter dois médicos 

em uma equipe cada um fazendo 20 horas, e mesmo assim é difícil.” (M. Secretário 

de Saúde) 

 

 Uma das entrevistadas compartilhou a diferença de sua experiência de trabalho no 

município do Rio, apontando que lá o trabalho acabava sendo mais fácil, porque tinha um 

financiamento, já em São João era preciso muita criatividade para lidar com os empasses. 

Usando da criatividade, a solução encontrada foi contratar médicos que já estavam 

aposentados e médicos sem especialidade, que recebiam cursos de formação dados pelos 

médicos mais experientes e por parcerias com outras instituições. 

 

“Que a gente fez, a gente começou a contratar aquele médico aposentado, que era 

aquele médico que ficava. Que que aconteceu então, na época a gente contratava 

sem especialidade porque ainda não tinha formação de médico generalista, mas, por 

exemplo, eu tinha o doutor Marcílio lá na Tibagi, a gente montava uma capacitação 

com ele em ginecologia para todos os médicos da Estratégia.” (M. Secretário de 

Saúde) 

 

 

Com a equipe formada, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes 

comunitários de saúde começaram seu trabalho. A primeira unidade inaugurada foi a Gato 

Preto, iniciada já em 1998 na casa de Seu Salvador passando para uma sede própria em 2000; 

e  posteriormente as unidades do Morro das Pedras e Tucão que foram inauguradas em 1999. 
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5.2 Segundo Momento (2000 - 2008) 

 

Este segundo momento foi caracterizado como um período de ampliação, com o 

surgimento de mais 3 unidades, duas no bairro de Jardim Metrópole, denominadas de Tibagi e 

Porto Alegre, e uma no bairro de Coelho da Rocha, nomeada como Coelhinho. As três novas 

unidades surgiram através de financiamento do Programa Nova Baixada. 

O Programa Nova Baixada (PNB) surgiu a partir de uma proposta realizada em 1995 

pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro ao Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID) com o objetivo de desenvolver e implementar um programa que gerasse melhoria na 

qualidade de vida de parte da população dos municípios de Belford Roxo, Duque de Caxias, 

São João de Meriti e Mesquita. A proposta do programa se mostrou como necessária diante da 

miséria vivida pelos municípios da Baixada, uma das regiões mais povoada do Estado, que 

abrange um contingente populacional de aproximadamente 3,5 milhões de habitantes, e com o 

maior número de pessoas em condição de indigência, convivendo com a ausência de políticas 

públicas básicas, com um grande percentual de ruas sem esgoto sanitário, sem coleta de lixo, 

sem  pavimentação e sem iluminação pública (MAIA, 2006). O programa teve início na 

gestão do governador Marcelo Alencar (1995-1999), o qual o denominou de Programa 

Baixada Viva. Posteriormente, em 1999 na gestão de Anthony Garotinho (1999-2002), o 

programa passou a ser chamado de Nova Baixada (MAIA, 2006).  

A seleção dos bairros a serem contemplados pelo programa baseou-se em dados 

geográficos e numéricos sobre as carências sociais da região, tendo como critério de corte 

bairros com uma densidade populacional mínima de oito mil habitantes por quilômetro 

quadrado e com chefes de família possuidores de uma renda média inferior a três salários 

mínimos. Além disso, também priorizaram áreas que possuíssem uma participação 

comunitária relevante. Considerando os critérios mencionados, territórios específicos 

foram delimitados a partir de estudos realizados em parceria com a Universidade do Estado 

do Rio de Janeiro (UERJ), que pontuou as regiões dos municípios que deveriam ser 

contempladas: Lote XV, Heliópolis e Xavantes no município de Belford Roxo; Olavo Bilac e 

Centenário no município de Duque de Caxias; Chatuba e Santa Terezinha no município de 

Mesquita; e Jardim Metrópole e Coelho da Rocha no município de São João de Meriti 

(MAIA, 2006). 

As propostas do programa tiveram como objetivo a realização de obras de urbanização 

integrada, visando a implantação de redes de esgoto sanitário, de drenagem pluvial, de 

abastecimento de água, pavimentação e arborização das ruas, iluminação, construção de 
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praças, de Centros de Cidadania Comunitárias, de creches e de Unidades de Saúde da Família 

(MAIA, 2006). Os Agentes Comunitários contratados através do PNB pontuaram que, em um 

primeiro momento, seus vínculos empregatício era com o Estado,  mas que quando o 

programa acabou, estado e município ficaram um tempo em disputa acerca de quem custearia 

seus salários, até que, por fim, foram transferidos para a prefeitura. 

As unidades implantadas nesse segundo momento, a partir da PNB foram: Unidade da 

Saúde da Família Porto Alegre inaugurada em 2004, Unidade da Saúde da Família Tibagi 

(também conhecida com Carmen Bandeira de Mello) em 2005 e a Unidade de Saúde da 

Família Valério Vilas Boas Filho (também conhecida como coelhinho) em 2004.  

 

“O Nova Baixada construiu duas unidades no Jardim Metrópole, eles asfaltaram o 

local porque o local tem que ter saneamento, asfaltaram e fizeram posto de saúde e 

creche. E aí foi que nós fizemos o mesmo processo de seleção, mas com ajuda do 

governo do Estado, selecionamos da mesma forma, mas aí o introdutório foi com 

ajuda da Unigranrio. Fizemos lá o processo seletivo simplificado na época, para o 

Jardim Metrópole e para o bairro do Coelho da Rocha. Eram três unidades que 

entraram pelo Nova Baixada, Tibagi, Porto Alegre e Coelhinho, esse foi o segundo 

momento.” (M. Secretário de Saúde) 

  

 

O curso introdutório das equipes montadas a partir do Programa Nova Baixada foi 

realizado pela Universidade Unigranrio, uma instituição particular localizada na Baixada 

Fluminense, com sede em Duque de Caxias. Em 2002 também surge uma parceria com a 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Uma das entrevistadas aponta que a parceria 

surgiu a partir de uma demanda da própria universidade que procurava campos para que seus 

alunos pudessem ter contato com a prática. De acordo com a mesma, o programa chegava a 

ofertar hospedagem dos alunos encaminhados para os municípios mais longínquos, entretanto 

o de São João de Meriti não era necessário. Os estudantes iam até as unidades e ofertavam os 

serviços de modo a aprimorarem sua experiência profissional e também contribuiam com as 

necessidades das unidades de saúde.  

Outras unidades foram inauguradas na época, financiadas pela verba da proṕria 

prefeitura e de repasses advindos do governo federal, como de Vila Norma (2004), Vila 

Rosali (2004), e de Jackson Martins (2004). Visando a redução de gastos, passam a surgir  

também as unidades mistas, que funcionam como uma unidade básica de caráter ambulatorial 

e também como uma Unidade de Saúde da Família, por exemplo, a Unidade de Parque 

Araruama, inaugurada em 2004. 

 

5.3 Terceiro Momento (2008 - 2009) 
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O terceiro momento foi caracterizado por mais parcerias com instituições acadêmicas, 

treinamentos e abertura de novas unidades. Gestores e enfermeiros do município foram pagos 

para dar aulas em uma especialização em Saúde da Família da Escola de Enfermagem da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), enquanto os alunos da especialização 

também realizavam um estágio prático tendo São João de Meriti como campo, conforme 

apontado por uma das entrevistadas: "Era uma  parceria, eles vinham aqui utilizar o nosso 

campo também, algumas pessoas faziam provas e faziam a especialização lá de 2 anos, 

utilizando sempre o nosso campo aqui, 90% dos profissionais eram da enfermagem".  Além 

disso, também houve outros treinamentos das equipes junto a universidades particulares do 

município do Rio  e  treinamentos estaduais para todas as equipes no estádio do 

Maracanãzinho. 

Entre o ano de 1997 até o ano de 2004 a gestão do município estava sob a 

responsabilidade do prefeito Antônio Pereira Alves de Carvalho (PMDB), que após dois 

mandatos, teve seu candidato indicado, Uzias Mocotó (PMDB), eleito, o qual deu 

continuidade ao trabalho e manteve as mesmas equipes na ESF entre os anos de 2005 a 2008. 

Nas eleições municipais de 2008, Uzias Mocotó não conseguiu a reeleição e foi substituído 

por um candidato de um grupo político rival, Sandro Mattos (PR no primeiro mandato e PDT 

no segundo mandato), que se manteve no poder por dois mandatos. As eleições para prefeito 

no município costumam ser sempre disputadas entre estes dois principais grupos políticos, 

que se colocam como rivais nas eleições e também na atuação em seus mandatos. Após a 

transição da gestão de 2008 para 2009, em que o prefeito Uzias Mocotó (PMDB) foi 

substituído por Sandro Mattos (PR), duas novas unidades, que já se encontravam em obras 

durante a antiga gestão, são inauguradas: a de Vila Jurandir (2009) e a de Venda Velha 

(2009). 

João Ferreira de Neto (PR-DEM) é o prefeito que atualmente está na gestão do 

município, cumprindo seu segundo mandato. O atual prefeito foi o Secretário de Saúde do 

município durante a gestão de Antônio de Carvalho e pertence ao seu mesmo grupo político, 

que, após a derrota do grupo de Sandro Mattos, voltou ao poder. Assim, com a eleição de João 

Ferreira de Neto, grande parte da equipe que atuava durante a implementação da estratégia 

entre os anos de 1998 a 2008 voltou a trabalhar no município, o que me possibilitou o contato 

com estas histórias. 
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Memória viva: Histórias de Potência 

 

 

"É muito gratificante e eu gosto muito porque eu trabalhei minha vida toda dentro de 

um CTI, então eu sou uma intensivista de raiz, pode se dizer assim né, e de sangue. 

Aí você cai num mundo totalmente oposto. De um mundo em que você tem que 

lidar com mortes o tempo todo, ‘vamos salvar, vamos fazer essa família voltar, não 

vai dar’ e no outro você traz vida e esperança. Em ambos você traz vida e esperança, 

de forma diferente. Muitas das vezes você entra na terapia intensiva, mas você não 

sai, então você vende aquela esperança, mas já conscientizando aquela família de 

que talvez não dê. Na estratégia da família não, você tem um novo brotar." (V. 

Enfermeira) 

 

 

5.4 Da Casa de Seu Salvador à Casinha Amarela: a Primeira Unidade de Saúde da Família 

de São João de Meriti 

 

Em um dos meus primeiros contatos com a Secretária de Saúde de meu município, 

ainda no início do mestrado quando sondava a possibilidade do meu tema, em conversa com o 

coordenador local da Estratégia, soube que a unidade de Gato Preto foi a primeira a ser 

fundada no município. Guardando essa informação na bagagem, fiz de Gato Preto, no Bairro 

de Éden, o meu primeiro destino. 

Uma das maiores dificuldades nesse meu percurso de peregrinar entre as unidades de 

saúde da minha cidade foi encontrá-las. Acredito que a tecnologia atualmente nos ajuda a 

encontrar os lugares com maior facilidade do que o seria há algumas décadas atrás, entretanto, 

diante do grau de periculosidade, nem todas as ruas do municípios estão mapeadas em 

aplicativos como o Google Maps. O endereço de alguns postos que me eram indicados pela 

internet me levavam a farmácias, a ruas sem saída, mas dificilmente aos postos. Em minha ida 

ao Gato Preto fui à moda antiga, acreditando que quem tem boca vai a Roma. Peguei um 

ônibus e soltei no bairro de Éden e fui caminhando e perguntando a cada nova esquina onde 

era o posto. Esta cena de parar pessoas na rua para perguntar onde eram as unidades se repetiu 

por incontáveis vezes neste meu percurso de pesquisa, houve momento em que só haviam 

adolescentes de 11-12 anos na rua e era a eles que eu perguntava, mas independente da faixa 

etária, era unânime que todos sabiam com clareza onde era o postinho (como alguns 

chamavam) de seu bairro, o que me reafirmava o como aquele espaço físico marcava aquela 

comunidade.  
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Após uma longa caminhada e passagem por uma barricada
2
, cheguei a rua do posto, 

mas, na verdade, ele havia sido demolido. Em sua entrada havia uma placa anunciando que 

estava em obras, mas, entre as placas de madeira que cobriam o espaço, era visível que, 

depois da demolição, o prédio ainda não havia sido reconstruído. Por ser ano de eleição, ao 

vislumbrar aquela imagem logo me veio o receio de que, se o atual prefeito não for reeleito, 

talvez aquele prédio nunca mais se reerga. Durante as minhas perguntas a cada esquina, fui 

informada que o posto havia mudado de endereço, mas que ainda era próximo àquele que 

estava em obras. Segui caminhando pela mesma rua, buscando um prédio azul e verde - cores 

habituais dos postos da cidade - e, quando já chegava no final da mesma, perguntei a mais um 

morador onde ficava o posto: "Ah, o postinho? Bem aí na sua frente, essa casinha amarela". 

A casinha amarela era um espaço que foi improvisado enquanto o pŕedio original 

estava em obras, os profissionais já atendiam nela há oito meses. E ali, conversei com os 2 

primeiros participantes de minha pesquisa, um que trabalhava na unidade há 10 anos e o outro 

desde a fundação. 

Com eles descobri que há alguns anos atrás havia uma associação de moradores no 

Gato Preto fundada pelo Seu Salvador, um morador apresentado com bastante afeto pelos dois 

participantes e por outros que o citaram em outras entrevistas, um senhor que atualmente já 

está bem idoso e debilitado, conforme me descreveram. Até aquele momento, a região recebia 

cuidados do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), mas não possuía nenhuma 

unidade de cuidado fixa. Tomando conhecimento da existência do Programa de Saúde da 

Família (PSF) já existente em outros municípios, Seu Salvador solicitou junto a prefeitura a 

implantação do PSF em seu bairro. Em 1998, surge a primeira Unidade do Programa Saúde da 

Família na cidade, alocada na casa de Seu Salvador. Desejoso de ver a oferta de cuidado em 

sua localidade, Seu Salvador cedeu parte de sua residência para que pudessem ocorrer os 

atendimentos. O programa permaneceu em sua casa por dois anos, até que em junho de 2000 

passou a ter uma localidade própria, a que no ano passado foi demolida. Hoje a unidade volta 

a ofertar cuidado em uma casa, a casinha amarela, alugada pela prefeitura. 

Para os participantes que trabalham na unidade de Gato Preto, Seu Salvador aparece 

como um grande protagonista dessa história, em que o seu pedido foi atendido pela prefeitura 

e, a partir daí, surge o PSF na comunidade. Mas, em entrevista com outros profissionais que 

                                                 
2
 É comum no município que comunidades dominadas pelo tráfico tenham em sua entrada obstáculos como 

rodas, ferros, entulhos e até mesmo carros quebrados para impedir ou desacelerar uma possível entrada da 

polícia. 
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no momento da implantação trabalhavam na gestão, como pontuamos acima, a trama desta 

história foi composta por muitos outros atores.  

Ainda durante a entrevista na Unidade Gato Preto, questionei o que levou a demolição 

do posto antigo, ao que me responderam: 

 

“Ano passado a gente entrou em reforma porque tava tendo problemas de enchente 

aqui na rua, que dava o retorno e enchia o posto, e quando tinha chuvas fortes a 

gente tinha que fechar, parar o posto, parar os atendimentos. Aí o prefeito achou por 

bem colocar o posto abaixo, e fazer um posto com uma estrutura maior e melhor,  

pra dar um maior conforto pros funcionários e às pessoas que procuram a unidade.” 

(D. Gestor)  

 

O município de São João, diante de sua ocupação desordenada e acelerada, sofre 

muito com as enchentes proveniente das chuvas. Entretanto, é uma queixa comum entre seus 

moradores a ausência de medidas públicas para sanar este problema. É uma prática comum 

dos prefeitos construir e reconstruir belas praças e prédios públicos, que serão novamente 

destruídos pelas próximas chuvas. Dependendo da obra, as enchentes do posto podem até 

cessar, mas os demais moradores da rua continuarão sofrendo do mesmo problema, um 

problema que além de saneamento, acaba também se tornando uma questão de saúde pública, 

diante das doenças que o contato frequente com a água de esgoto pode lhes causar.  

 

 

5.5 Mudando o Modelo de Cuidado  

 

Das unidades que entrevistei, três passaram por uma mudança de modelo de cuidado, 

por funcionarem anteriormente como Unidade de Atenção Básica e migrarem para um 

modelo de Saúde da Família. Foram elas a Unidade do Tucão, de Rio das Pedras e da Vila 

Jurandir. 

          Uma característica  da ESF é de ela se tornar um modelo substitutivo à uma proposta já 

existente outrora. Seu início foi marcado por uma adaptação da população e dos próprios 

profissionais de Saúde a uma nova proposta de cuidado substitutiva à estratégia ambulatorial 

utilizada pela atenção básica do município anteriormente. As unidades do Tucão e Rio das 

Pedras, ambas inauguradas em 1999, viveram cenários parecidos em sua implantação. Ambas 

eram unidades de caráter ambulatorial, em que a população “precisava chegar aqui na porta 

do posto 4 horas da manhã para conseguir uma consulta”, que passaram pelo processo de 

transferência do Modelo e das Equipes no mesmo ano. Contudo, apesar de vivenciarem um 

contexto parecido, suas experiências foram diferentes.  
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 Na unidade do Morro das Pedras foi relatada resistência da equipe anterior, que já 

trabalhava na unidade de saúde, com o novo modelo. As equipes de saúde da família 

precisavam trabalhar na calçada, porque nem mesmo sua entrada era permitida pelo médico 

diretor da unidade: 

 

O médico era o diretor da unidade, aí teve uma barreira, eles teriam que ser 

remanejados para outras unidades, e como não queriam, não deixavam a gente 

entrar. A gente começou na calçada, trabalhávamos na rua, houve muitas 

dificuldades, mas a coordenadora, a Dr. Maria José ficava com a gente, sentada na 

calçada da frente. 

 

O Fato da Dr. Maria José, médica já antiga na Prefeitura e que era uma das 

responsáveis por toda estratégia do Município, sentar com a equipe na calçada foi motivo de 

admiração e carinho por toda a equipe que a acompanhou nesse momento.  Esse “começar na 

calçada” se deu em torno de junho, julho de 1999, mas no final do mesmo ano a equipe que 

trabalhava na unidade acabou sendo remanejada e a unidade passou a incorporar a estratégia. 

Já na experiência da unidade do Tucão, não houve dificuldade com a equipe que trabalhava 

no posto anteriormente. Ambas as equipes trabalharam no mesmo espaço no momento de 

transição, e logo depois a equipe de Atenção Básica foi transferida a uma nova unidade sem 

maiores problemas.  

Em minha visita ao Gato Preto, fui avisada pelos funcionários do posto, que a unidade 

da Vila Jurandir estava próxima, e decidi expandir minha peregrinação do dia. Tive que seguir 

a pé beirando uma linha de trem, um lugar um tanto deserto. Cheia de medo e insegurança, 

temi por ser mulher, pensei em voltar e desistir por várias vezes, até que finalmente cheguei. 

Chegando na unidade da Vila Jurandir encontrei mulheres - e apenas mulheres - carregadas de 

amor e afeto por seu trabalho. Profissionais de saúde e moradoras da localidade, elas 

compartilharam comigo as lembranças do que era o Posto antes da Estratégia.  

Há alguns anos atrás a unidade da Vila Jurandir era mista, dividida entre um Centro de 

Atenção Psicossocial (CAPS) e um Posto de Saúde de caráter ambulatorial. Entretanto, 

posteriormente, tanto o CAPS quanto o posto ficaram fechados por anos. "Eu tinha que sair 

daqui e me despencar lá pra Coelho da Rocha pra vacinar meus filhos" disse uma das 

enfermeiras e moradoras da localidade. Em 2009, o posto foi reaberto como uma Unidade de 

Saúde da Família: "Foi uma vitória para comunidade, pra quem não tinha nada". 

 Em janeiro de 2009 foi feito o cadastramento das famílias da área com uma equipe de 

quatro agentes comunitários, uma enfermeira e um administrador, que permaneceu como a 

única equipe de trabalho durante os seis primeiros meses da unidade. Para a profissional 
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entrevistada, esse foi seu principal desafio: mapear uma área tão grande com uma equipe tão 

pequena. Além da falta de recursos humanos, a equipe também sofreu com a ausência de 

crachás, coletes, ou qualquer objeto que identificasse para a comunidade o seu trabalho. Isso 

dificultava o vínculo e o diálogo com a população, que desconfiava deles e não os recebia. 

Esta desconfiança por parte dos moradores também foi percebida pelos profissionais da 

unidade do Tucão, mas em ambos os casos, os profissionais pontuaram que o vínculo foi só 

questão de tempo: "Hoje a gente é amigo dos nossos cadastrados, eles chamam a gente às 

vezes só para papear, tomar um café". 

 

 

 

 

Memória viva: histórias de desafio  

 

 O maior desafio aqui é porque aqui é uma gestão política, 

infelizmente. O que acontece quando acaba os 4 anos,  muitas das vezes as 

pessoas são mandadas embora  aí a gente não consegue manter um vínculo. 

Ou você às vezes é tirada de um lugar e colocada pra outro, e esses agentes de 

saúde que são os que têm mais vínculos com as comunidades, porque eles que 

vão nas casas, também perde isso. Eles chegam lá, conversam com a pessoa 

sobre o seu dia a dia, pedem os documentos para fazer o prontuário, porque 

são vários documentos para fazer esse prontuário, pra fazer o cartão do SUS, 

aí você entrega esses documentos, aí daqui a 2 a 3 meses  essa pessoa é 

mandada embora, aí vai outra pessoa na sua casa. Então aí essa situação é 

muito complicada pra gente. (C. Enfermeira) 

5.6 É ano de eleição  
 

           No texto “Fatores Intervenientes na Implantação da Estratégia da Saúde da Família dos 

Municípios Brasileiros”, Silva e Medeiros (2015) fazem uma revisão bibliográfica dos 

assuntos que se apresentaram como os mais dificultadores e facilitadores na experiência da 

Implantação da ESF no Brasil. Como já apontado anteriormente, uma das dificuldades 

vivenciadas na maioria das experiências foi a fixação do vínculo empregatício dos 

profissionais de saúde a longo prazo. De acordo com os autores, esta dificuldade de 

manutenção de profissionais e trabalhadores é um dos grandes embates para consolidar a 

proposta da ESF no país. Isto porque, com vínculos empregatícios instáveis, há prejuízo na 

relação entre usuários e profissionais, algo tão importante para uma das principais premissas 

da ESF: o vínculo entre a equipe e o território.  
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Além de afetar o âmbito relacional entre equipe e usuário, esta instabilidade de 

vínculo também prejudica o âmbito institucional, por impedir a complementaridade e 

continuidade das ações e cooperação no interior das próprias equipes. Outra área afetada é a 

da sobrecarga vivenciada pela equipe, já que, ao ter uma quantidade reduzida de profissionais, 

acaba por ter a necessidade de se responsabilizar por um número excessivo de pessoas, 

diminuindo a qualidade da cobertura e às vezes, até mesmo, a comprometendo (SILVA; 

MEDEIROS, 2015).   

As causas para a fragilidade desse vínculo empregatício apontadas por Silva e 

Medeiros (2015), são: as dificuldades vivenciadas nas distâncias geográficas dos grandes 

centros; os desgastes vivenciados pelos profissionais por conta do excesso de trabalho, falta 

de recursos humanos, falta de capacitação; e, principalmente, a baixa remuneração, assim 

como os precários contratos de trabalho. Estes desgastes e o temor pela continuidade do seu 

vínculo empregatício também esteve presente na maioria das entrevistas que realizei. 

              Em São João de Meriti é comum que os vínculos empregatícios estejam relacionados 

aos candidatos que estão na gestão no momento. Esta é uma cultura bem comum em toda 

Baixada Fluminense, onde os profissionais raramente são selecionados por concursos ou 

processos seletivos, e as equipes são montadas de acordo com um sistema de fidelização ao 

prefeito e vereadores eleitos. Caso os mesmos não sejam reeleitos, o vínculo empregatício, na 

maioria das vezes, é automaticamente desfeito. 

Durante as entrevistas ouvi muitas falas emocionadas e cheias de temor acerca de 

como seria o próximo ano, já que aquele era um ano de eleição. E, em meio a estas falas, 

surgiram questionamentos sobre como ficariam os usuários, como ficariam seus empregos, 

como ficaria sua equipe. O assunto se apresentou como desconfortável de uma maneira geral,  

provocando lágrimas, vozes mais intensas de revolta, ou sussurros por medo de tocar no 

assunto e ter o seu emprego colocado em risco.  

Este desconforto gerado pelo cenário político do município, demonstrou atravessar 

não apenas a vida dos profissionais, mas também o vínculo entre  equipes, moradores e até o 

meu vínculo, enquanto pesquisadora, com os entrevistados. Em minhas idas às unidades de 

saúde, apresentava a carta de anuência com o emblema da prefeitura, de modo a assegurar de 

que eu estava autorizada a realizar as entrevistas no local. Entretanto, este papel com o 

emblema, por vezes, se caracterizou em desconfiança, achavam que eu era enviada pela 

prefeitura. Inicialmente, antes de conseguir explicar melhor o que eu estava fazendo ali, 

houveram algumas recusas. Após os esclarecimentos, houveram pedidos de desculpas e 
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suspiros de alívio: "Foi mal, achei que era coisa de política, cê sabe né, é ano de eleição". (C. 

Agente Comunitário de Saúde). 

             Uma das agentes comunitárias, que inicialmente se recusou a participar da entrevista 

diante da possibilidade de que eu trabalhasse para Prefeitura, disse que também recebeu muita 

desconfiança no início do seu trabalho. Quando ainda estava fazendo o mapeamento das ruas 

que estariam sob sua responsabilidade, recebeu muitas portas fechadas e muitas recusas até 

mesmo para um diálogo na calçada. Ela justifica este comportamento da população devido ao 

fato de que era ano de eleição, por isso, quando a viam uniformizada com o símbolo da 

Prefeitura, logo achavam que ela estava fazendo campanha política. Moisés (2005) discute 

esta desconfiança da população com as instituições democráticas em geral, inclusive a saúde. 

Para o autor, toda esta  insatisfação da população brasileira com as instituições democráticas 

refere-se ao fato de que, diante das orientações normativas, expectativas e experiências, os 

cidadãos percebem as percebem em diferença e até mesmo em oposição brasileiro do sentido 

para o qual existem: 

 

  a indiferença ou a ineficiência institucional diante de demandas sociais, 

corrupção, fraude ou desrespeito de direitos de cidadania geram suspeição, 

descrédito e desesperança, comprometendo a aquiescência, a obediência e a 

submissão dos cidadãos à lei e às estruturas que regulam a vida social 

(MOISÉS,2005, p. 34) 

 

5.7 A ESF no Formigueiro das Américas 

 

       Como moradora e pesquisadora do município, recebi histórias que, no mesmo momento 

em que as ouvia, percebi o quanto eram características da configuração do meu território e, 

por isto, decidi destinar um capítulo a elas. Como já apontado anteriormente, o município de 

São João de Meriti é o que possui a maior densidade demográfica do país, sendo um dos mais 

populosos da América Latina, e por isso é apelidado de formigueiro das Américas. E com 

tanta gente para pouco espaço, foi um desafio para as equipes da ESF mapear este 

formigueiro. 

        Um dos primeiros ACS do então PSF relatou, com bastante humor, sobre o dia em que 

ficou famoso por ter aparecido em um programa de televisão. A maioria das casas  da cidade 

são, na verdade, prédios e quintais com várias residências, e por vezes não era possível cobrir 

a rua toda, já que havia tanta gente dividindo o mesmo endereço. Diante disso, uma moradora 
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do município entrou em contato com a rede Globo de televisão para fazer a denúncia de que 

não estava sendo atendida. 

 

O desafio pior foi realmente convencer as famílias, pq eles não sabiam o que 

que era a ESF e a gente trabalhava com área demarcada. Hoje em dia a gente 

estendeu, mas na época eu parava numa rua e na outra esquina não fazia. A 

menina simplesmente chamou a rede Globo, eu fui parar na televisão (risos) 

quando eu passava as pessoas falavam, Alá o moço da televisão (risos). 

 

Como na época a Estratégia de Saúde da Família e seu modo de funcionamento ainda 

eram novidade, o Agente Comunitário de Saúde teve que explicar a repórter como a estratégia 

funcionava, de que havia um mapeamento das ruas e de que cada equipe era responsável por 

uma área demarcada a priori. 

 

 E aí eu expliquei pra repórter da televisão o que era o PSF, que a gente 

trabalhava com ruas demarcadas, aí a repórter falava: mas vocês tão deixando 

de atender. Aí ela ficava : mas o que é PSF, o que é PSF ? Aí tinha que 

explicar, ainda era novidade. 

 

Uma outra história que surge diante das particularidades no município, foi sobre o 

temor dos moradores em receber os ACS em suas casas. Como já dito anteriormente, é 

predominante no município a presença de quintais com várias casas. Entretanto, também é 

comum que apenas uma das casas do quintal esteja registrada para o pagamento de Imposto 

Predial e Territorial Urbano (IPTU). Alguns ACS comentaram que no momento inicial da 

implantação do ainda PSF, quando os moradores ainda não entendiam a sua proposta, os 

Agentes Comunitários que passavam uniformizados pelas ruas eram temidos pela 

comunidade, pois  acreditavam que eles eram "fiscais do prefeito", destinados a averiguar 

quantas casas havia em casa quintal. 

 

Era difícil entrar na casa das pessoas, a população achava que a gente era 

fiscal do prefeito, que entrava no quintal para saber quantas casas tinha e 

cobrar IPTU. No começo não foi muito fácil não, mas depois que eles 

conheceram o que era o PSF, era uma beleza né. 

 

        Diante da constante insistência, presente no trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde 

no educar e apresentar a proposta da ESF para os moradores, hoje às histórias contadas desse 

encontro entre estratégia e população são de vínculo e afeto, como foi expresso nos muitos 

Entres de Histórias de Potência e Histórias de Desafios presentes ao longo da dissertação. 
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Apesar das histórias e dos conflitos iniciais, foi predominante na fala dos ACS e dos demais 

profissionais entrevistados a boa recepção da população para com seu trabalho e com serviço 

que estratégia de saúde da família lhes oferece. 

 

Memória viva: histórias de desafio  

 

 

O que eu achei de mais desafiante? Assim eu tive o caso de uma pessoa - que a 

gente acaba tendo um vínculo com as pessoas né - eu tive um cadastrado meu que 

teve câncer de pulmão, só que a médica não passou para ele. E a médica daqui era 

tão experiente que ele tava achando que tava com tuberculose, mas só de ver a 

chapa dele ela viu que era câncer de pulmão, mas ela falou: “Olha vamos começar 

a tratar dele e aí mais tarde a gente chega até ele, até a família e conta”. Ele era 

um cadastrado que todo o dia eu ia lá, tomava um café com ele, aí num dia desses 

ele falou comigo assim: “Se eu descobrir que eu tô com isso (câncer) eu me mato”. 

Aí eu falei com ele assim: “Seu J. primeira coisa tem os médicos, e também tem 

Deus, se Deus quiser Ele cura, e os médicos vão fazer o possível, se for isso 

(câncer)”. Mas aí nós tivemos um feriado prolongado que seria semana santa, e 

sempre tem enforcamento, aí a gente ficou em casa na quinta mais na sexta… aí ia 

voltar só na segunda. Aí ele foi a algum lugar aí e descobriu que o que ele tinha era 

câncer mesmo, ai que que ele fez, me procurou, que queria conversar comigo. Aí ele 

foi na casa de um agente de saúde lá pedir meu telefone e não deram, na época eu 

não tinha um celular ainda, ai foi na casa de outra menina ali pedir meu telefone e 

também não deram, aí ele simplesmente foi pra casa e se suicidou. Aquilo me deixou 

assim, caramba, onde foi que eu errei… aquilo ali me deixou arrasado. Ele queria 

apenas conversar. Não vou dizer se a gente tivesse conversado aquilo não teria 

acontecido, mas talvez ele não faria. Mesmo que a doença tivesse se agravado ele 

ainda teria mais um período com a família né. (S. Agente Comunitário de Saúde) 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: "AGORA QUE VOCÊ TÁ CONTANDO TÁ ME DANDO 

MUITA SAUDADE" 

 

  

 

Se muito vale o já feito, / Mais vale o que será / Mais vale o que será (REGINA; 

NASCIMENTO, 1978) 

 

 

Chego ao fim dessa jornada onde pude realizar um desejo antigo: fazer das histórias da 

minha Baixada ciência. Termino com o sentimento semelhante ao que ouvi em muitas das 

entrevistas realizadas: saudade. Cerca de quatro entrevistas foram realizadas em dupla, isto 

porque, após iniciá-la com um participante, outras pessoas eram convidadas pelos 

entrevistados para participar ou apenas ouvir e matar a saudade. Por vezes os entrevistados 
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começavam a conversar entre eles mesmos, dizendo frases como: “Lembra disso?”, “Nossa, 

foi assim mesmo”, “Nossa, que saudade”, o que só me ressaltava que as histórias que eu ouvi 

eram histórias regadas de afeto.  

Como aponta Spink (2003), contar histórias envolve afeto, e isto também me foi 

confirmado pelo campo. Afetos que eu sentia pela sala onde as entrevistas foram realizadas, 

nas gargalhadas, nos olhos emocionados de quem lida com a insegurança da manutenção de 

seu emprego, na frustração de quem gostaria de fazer mais, e nas histórias de potências que 

me ressoavam o amor por tudo o que realizam. Afeto que senti em mim ao ouvir os desafios 

da área da saúde do meu município - que de certa forma eu já conhecia - e na escuta das 

potentes  histórias construídas, as quais eu precisava conhecer. Afetos de histórias que 

ameaçam, todos os dias, deixar saudades.   

Como pontuado por Bravo (2019) existem dois projetos de sociedade em disputa em 

nosso país: o de Estado democrático de fortalecimento de direitos públicos, e o de Estado 

mínimo. O fato destas concepções de Estado estarem em  disputa faz com que o Sistema 

Único de Saúde  e suas propostas estejam sempre em um cenário de ameaça, instabilidade e 

de dúvidas acerca do amanhã e de sua continuidade. A cada novo governo, tanto na esfera 

federal, estadual ou municipal,  o Sistema Único de Saúde e, consequentemente, a Atenção 

Primária, correm riscos sobre a continuidade do seu trabalho. Na esfera federal estes riscos  

ocorrem na própria lei da política da Atenção Básica, como ocorre na formulação da nova 

PNAB  de 2017, que coloca insegurança no caminho de fortalecimento que a Atenção 

Primária  estava até então vivenciando no país (MOROSINI; FONSECA; LIMA, 2018). 

Desde a promulgação das leis 8.080 e 8.142 (1990), as políticas direcionadas para o 

fortalecimento da Atenção Primária   foram as que mais possibilitaram a  aplicabilidade dos 

princípios e diretrizes do SUS no Brasil,  mesmo diante de todas as dificuldades e lacunas 

proporcionadas pelas disputas entre Estado Democrático e Estado Mínimo. Isto porque, a 

Atenção Primária, junto a descentralização, permitiram uma maior universalidade, equidade e 

integralidade do acesso (MOROSINI; FONSECA; LIMA, 2018).  Nos últimos anos, com a 

recente reorganização das forças políticas conservadoras e o aprofundamento da 

mercantilização dos direitos sociais, tem sido frequente a aprovação de medidas de redução de 

direitos, justificadas nas necessidades de enfrentar outro desequilíbrio fiscal atribuído ao 

descontrole das contas públicas nas políticas paternalistas. Na prática, podemos observar 

estas mudanças nas alterações legislativas, como na Emenda Constitucional  1995\2016, 

popularmente conhecida como a Emenda do Teto de Gastos, destinada a congelar por 20 anos 

recursos públicos. Estas alterações afetam diretamente o financiamento do SUS e fortalecem a 
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narrativa do setor privado     como uma alternativa de qualidade. E assim, o SUS que desde 

sua criação nunca alcançou um financiamento considerado  suficiente, se enfraquece em 

detrimento do constante fortalecimento das empresas privadas de plano de saúde.  

 Aprovada em 30 de agosto de 2017, a nova PNAB segue também este caminho de 

enfraquecimento da Atenção Básica, o que também prejudica o fortalecimento da Estratégia 

da Saúde  da Família no país.  De modo a desconstruir o compromisso com a expansão da 

saúde da Família e do sistema público, o discurso da nova PNAB  usa termos ambivalentes 

como sugerir e recomendar, o que retira o caráter obrigatório da proposta, e que possibilita 

uma  maior  blindagem às críticas (MOROSINI; FONSECA; LIMA, 2018). 

Outro ponto crítico pontuado pelos autores (MOROSINI; FONSECA; LIMA, 2018) 

acerca da Nova PNAB é a relativização da cobertura. Isto porque passa a haver uma 

indefinição no número de Agentes Comunitários por equipe, já que esta numeração passa a 

ser definida de acordo com os critérios demográficos epidemiológicos e socioeconômicos, 

que  permite a composição de equipes com apenas um ACS. Diante disso, o parâmetro da 

cobertura passa a ser flexibilizado, o que fortalece o risco do surgimento de barreiras de 

acesso à saúde. Assim, conforme pontua Morosini, Fonseca e Lima (2018), a Nova PNAB se 

descompromete com a universalidade, e  também se descompromete com o princípio da 

integralidade, quando reduz o alcance da Atenção Básica (AB) e permite que os planos de 

saúde insiram no mercado serviços que oferecem o mínimo do mínimo. 

Neste novo cenário, a ESF deixa de ocupar o caráter prioritário, já que a Nova PNAB 

admite e incentiva outras estratégias de organização para a Atenção Primária de acordo com 

as especificidades de cada território. Isto se manifesta na ausência de requerimento para a 

presença dos ACS na composição mínima das equipes, o que é o diferencial da estratégia das 

demais Unidades Básicas de Saúde. Não apontar os ACS como componentes obrigatórios da 

equipe, abre margem para a não contratação dos mesmos pelas prefeituras, já que reduziria os 

custos da gestão. Como pontuado durante a pesquisa, um dos grandes desafios enfrentados 

pela gestão foi a contratação de médicos que aceitassem atuar por 20 horas semanais, o que 

passou a ser facilitado quando o horário foi flexibilizado para 20 horas na PNAB de 2011. A 

Nova  PNAB propõe o retorno a  obrigatoriedade de 40 horas para todos os profissionais, o 

que inclui os médicos. Isto dificulta ainda mais a fixação desta categoria profissional nas 

equipes e  favorece o modelo tradicional de Atenção Básica, já que na Nova PNAB as 

Unidades Básicas de Saúde (UBS) possuem uma maior flexibilização nos horários dos 

profissionais, o que as  torna mais atraentes para gestão por contar com menos profissionais, 

ter menor custo e  possuir maior facilidade na organização justamente pela flexibilidade da 
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carga horária. E assim, antes mesmo da ESF avançar de  modo significativo e promover uma 

transformação do modelo de Atenção, a Nova PNAB a leva a regressão (MOROSINI; 

FONSECA; LIMA, 2018). 

O cenário da Estratégia de Saúde da Família do município de São João de Meriti, 

assim como em todo Brasil, é de uma instabilidade que  afeta toda a proposta e todos aqueles 

que estão envolvidos nela, como seus trabalhadores, profissionais e usuários. Os sentimentos 

de saudades pronunciados pelos entrevistados, também falava destas instabilidades: tinham 

saudades do que viveram e insegurança se poderiam continuar vivendo esta experiência na 

ESF. Paim (2009) aponta que o acesso aos direitos de uma saúde universal, integralizada e 

equitativa nunca foram uma garantia permanente, por isso, é sempre importante contarmos as 

histórias do que já foi feito: histórias de desafios, que possibilite rever o que é preciso 

melhorar, e história de potência, que nos permita ver que, buscar uma igualdade territorial e 

acesso igualitário à saúde, vale sim a pena.  
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