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RESUMO 

 

Este trabalho se pauta por um estudo sobre a expansão da Saúde da Família no 
município do Rio de Janeiro nos últimos dez anos. No período de pesquisa, salienta-
se que se observou um processo lento de expansão e a demora na adesão do novo 
modelo que foi proposto pelo Ministério da Saúde. Destarte, os objetivos da 
pesquisa são: 1) Descrever a trajetória histórica da atenção primária no Brasil, com 
foco especial em casos do município do Rio de Janeiro; 2) Avaliar a expansão de 
acordo com as questões de ordem politica, assim como as proposições relativas 
estritamente às forças politicas locais; 3) Produzir um panorama da situação atual da 
expansão do programa Saúde da Família. O estudo descritivo irá se caracterizar 
pelo caráter exploratório com abordagem qualitativa e análise quantitativa, cujo 
cenário da pesquisa foi o município do Rio de Janeiro. No decorrer da pesquisa, 
utilizamo-nos das fontes de dados oficiais, disponíveis online e entrevistas e também 
dos sujeitos gestores com amostra intencional. As técnicas da investigação foram 
realizadas através de questionários abertos e análise documental. Desta análise 
extraímos os seguintes temas: contexto político, recursos financeiros, conhecimento 
dos gestores envolvidos com a APS e a integração das esferas de governo. Em 
última instância, a realização desta pesquisa nos possibilitou avaliar a expansão da 
ESF ao longo dos anos e a identificação dos gastos financeiros no passado, que 
tinha como principal destino a rede hospitalar. Neste sentido, existe a preocupação 
de que as políticas de saúde sejam mantidas independentes dos elos políticos 
anunciado pelos gestores e que a saúde conquiste melhores patamares no 
município do Rio de Janeiro. 
 
Palavras-chave: Saúde da Família, politica de saúde e atenção primária à saúde. 



 

 

ABSTRACT 
 

This work is guided by a study on the expansion of Family Health in the municipality 
of Rio de Janeiro in the last ten years. During the research, it is noted that there has 
been a slow process of expansion and the delay in the new membership model that 
was proposed by the Ministry of Health Thus, the research objectives are: 1) 
Describe the historical trajectory of primary care in Brazil , with special focus on 
cases in the municipality of Rio de Janeiro, 2) evaluate the expansion according to 
the issues of political order, as well as the propositions relating strictly to local 
political forces, 3) Produce an overview of the current status of program expansion 
Family Health. The descriptive study will be characterized by an exploratory 
approach with qualitative and quantitative analysis, whose research scenario was the 
municipality of Rio de Janeiro. During the research, we use the official data sources, 
and interviews available online and also managers of the subjects with intentional 
sample. The techniques of research were conducted through open questionnaires 
and document analysis. From this analysis we extract the following themes: political 
context, financial resources, knowledge managers involved with the integration of 
APS and government spheres. Ultimately, this research has allowed us to evaluate 
the expansion of the ESF over the years and the identification of financial 
expenditures in the past which had as main target the hospital network. In this sense, 
there is concern that health policies are kept independent of political ties announced 
by managers and health conquer best levels in the city of Rio de Janeiro. 
 
Keywords: family health, health policy and primary health care. 
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1 – APRESENTAÇÃO 
 

A Atenção Primária à Saúde (APS) é o primeiro contato do usuário com o 

sistema de saúde e o local responsável pela organização do cuidado à saúde dos 

indivíduos, das famílias e da população ao longo do tempo. Além disso, proporciona 

o equilíbrio entre as duas metas de um sistema nacional de saúde: melhorar a saúde 

da população e proporcionar equidade na distribuição de recursos1, caracterização 

considerada referência à Conferência de Alma-Ata2, em que pese este marco 

fundamental para o desenvolvimento e maturação da atenção primária à saúde.  

Entende-se que é longa a trajetória envolvendo a APS; pois, ainda no início 

do século XX, o britânico Betrand Dawson produziria uma contribuição seminal ao 

debate sobre rede de atenção a serviços de saúde. Em relatório que leva o seu 

nome, Dawson propôs uma reorganização do setor saúde britânico, de modo a 

articular o desenvolvimento da medicina curativa e preventiva, sem dissociação de 

diagnóstico e tratamento de casos agudos. O que chamou a atenção, igualmente, 

para o trabalho em equipe por intermédio de serviços descentralizados, que 

vinculavam a prestação da assistência em diferentes níveis de complexidade. 

Nascia, assim, a noção de “porta de entrada” do sistema de saúde.  

Essas ideias foram revigoradas no contexto de criação da Organização 

Mundial de Saúde (OMS), em 1948, quando o próprio conceito de saúde passou por 

importante inflexão, que incluía fatores como alimentação, bem- estar físico psíquico 

e social. Neste contexto, a partir dos anos 1950, a Organização Pan-Americana da 

Saúde (OPAS) foi fundamental para a disseminação de ideias em torno de uma 

medicina preventiva e de uma maior participação social na saúde.  

 A Declaração de Alma-Ata dirigiu-se a governos e população dos países, em 

busca da promoção de saúde. Sendo assim, foi considerada a primeira declaração 

internacional que enfatizou a importância da atenção primária e a promoção de 

saúde em caráter universal, no qual citou a importância da desigualdade social nas 

políticas de saúde, defendia a cooperação como direito e dever de todos, de forma 

individual e coletiva.  

                                                
1 STARFIELD, Barbara. Atenção primária. Equilíbrio entre necessidades de saúde, serviços e 
tecnologia. Brasília: Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura/Ministério da Saúde; 2004. 
2 Conferência Internacional sobre Cuidados de Saúde Primários, realizada em 12 de setembro de 1978 
no Cazaquistão. 



 

 

No Brasil, por diversos caminhos, essas ideias frutificaram e desembocaram 

em várias experiências. Com o apoio de núcleos progressistas, as proposições não 

deixaram de fazer parte das contradições da saúde pública nacional, sobretudo, no 

tocante ao desenvolvimento de uma medicina previdenciária e privada. Contudo, em 

meio às incoerências impostas pela gestão da saúde durante o regime militar e na 

própria falta de democracia, o movimento da Reforma Sanitária ganharia sentido e 

relevância3. 

 Os princípios da Reforma Sanitária enfatizam a atenção primária à saúde, 

levando o Sistema Único de Saúde (SUS) a adotar a designação Atenção Básica à 

Saúde (ABS), para enfatizar a reorientação do modelo assistencial, a partir de um 

sistema universal e integrado. A partir destes acontecimentos se deu a criação do 

PACS, em 1991. O agente comunitário4, um profissional capacitado tornar-se-ia 

imprescindível na reorientação do sistema de saúde através do SF, adquirindo 

vínculo com a população de uma área territorial definida5. 

 Os PACS, inseridos nos municípios brasileiros, deram resultados 

consideráveis no âmbito da saúde pública, de modo que, em 1994, o MS consolida o 

Programa Saúde da Família (PSF). Neste modelo, incrementa-se a participação do 

médico nas equipes; e, em 1998, tornou-se Estratégia de Saúde da Família (ESF), 

com intuito de reorganização da Atenção Básica brasileira, estabelecendo-se como 

um dos seus fundamentos apto a possibilitar o acesso aos serviços de atendimento, 

reafirmando os princípios básicos do SUS6.   

Atualmente, está em vigor a portaria GM Nº 2.488/2011, de 21 de outubro de 

2011, que estabelece as diretrizes e as normas para a organização da Atenção 

Básica. Por este viés, a Saúde da Família é a porta de entrada prioritária para o 

SUS, de maneira que visa à integralidade, de acordo com uma definição de território 

e um número definido de pessoas inseridas neste modelo de atenção. Enfatizando o 

                                                
3 Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa. A construção do SUS: histórias da 
Reforma Sanitária e do Processo Participativo / Ministério da Saúde, Secretaria de Gestão Estratégica e 
Participativa. – Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 
4 O Agente Comunitário de Saúde (ACS) resultou da criação do PACS (Programa dos Agentes Comunitários de 
Saúde), em 1991, como parte do processo de construção do Sistema Único de Saúde estabelecida por norma 
Constitucional, em 1988.  
5 Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. O trabalho do 
agente comunitário de saúde / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, departamento de Atenção 
Básica. – Brasília: Ministério da Saúde, 2009, pg. 84.  
6 Universalização, equidade, descentralização, integralidade e participação da comunidade e a realização de 
cadastramento e a vinculação dos usuários de um determinado território definido. 



 

 

vinculo familiar, conhecimento das condições de moradia e ações desenvolvidas por 

equipe multiprofissional 7.  

Na estratégia de reorientação do modelo de atenção e fortalecimento do 

sistema de saúde brasileiro, o SF apresentou-se como uma iniciativa chave para a 

melhoria das condições sanitárias do país. No município do Rio de Janeiro, a 

inserção deste modelo ocorre de forma lenta nos primeiros anos da mencionada 

década; entretanto, o processo se torna acelerado nos últimos quatro anos, quando 

houve uma grande expansão da SF. Desta feita, cabe ressaltar que a recente 

expansão do SF significa uma ruptura na trajetória de falta de investimento neste 

nível de atenção 8.   

   

                                                
7 SOUZA, Maria Fátima. O Programa Saúde da Família no Brasil: análise do acesso à atenção básica. Rev. bras. 
enfermagem. 2008, vol.61, n.2, pp. 153-158 
8 GOMES, Alessandra Mendes. Resenha de "Programa de Saúde da Família no Brasil - análise da desigualdade 
no acesso à atenção básica" de MF Sousa Ciência e Saúde Coletiva, Vol. 14, 2009, pp. 1627-1628. Associação 
Brasileira de Pós-graduação em Saúde Coletiva. 



 

 

2 – OBJETIVO GERAL 
 

Descrever os elementos político-institucionais que definiram a expansão da Saúde 

da Família no município do Rio de Janeiro. 

 

2.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Descrever a trajetória histórica da APS no Brasil, o contexto de 

desenvolvimento e a lógica do SF em âmbito nacional, com foco especial 

para o caso do município do Rio de Janeiro.  

 

 Avaliar a expansão do SF ao longo dos últimos dez anos (2002-2012), de 

acordo com as questões de ordem política, que envolvem as relações do 

município do Rio de Janeiro com o governo do Estado e com a União, assim 

como as questões relativas estritamente às forças políticas locais. 

 
 Produzir um panorama da situação atual da expansão do SF no município do 

Rio de Janeiro.  



 

 

3 –  JUSTIFICATIVA 
  

Formada em enfermagem há 15 anos, tendo como primeira experiência o 

centro de terapia intensiva, onde atuei por cinco anos; e, posteriormente, admitida 

através do concurso público da SMSDC/RJ, onde atuo há dez anos na atenção 

primária. Confesso que, ao iniciar na unidade de saúde, não achava relevância no 

que fazia, pois tinha uma concepção de “salvar vidas” no centro de terapia intensiva. 

Porém, em poucos meses de atuação, já estava muito entusiasmada com minhas 

atividades profissionais e identifiquei a importância da prevenção e promoção de 

saúde.   

A partir deste estudo que aflorou no limiar do percurso profissional, 

constatamos que a melhoria nos indicadores de saúde, através da atenção primária 

à saúde, vem a ser a principal porta de entrada do usuário no sistema único de 

saúde, possibilitando a conquista de melhores patamares de saúde para a 

população do município do Rio de Janeiro. Além disso, a realização deste trabalho 

parte de dúvidas em relação à expansão da Saúde da Família, com a pretensão de 

contribuir para uma melhor compreensão acerca das questões de atraso e da 

recente expansão do SF na cidade do Rio de Janeiro.  

Nesse sentido, descrevemos o contexto de desenvolvimento da SF no 

município do Rio de Janeiro, a fim de que sejam avaliados os elementos político-

institucionais que, decerto, contribuíram para implantação e expansão de cobertura 

através de relatos concedidos em entrevistas e documentos disponíveis nos 

sistemas oficiais. Destarte, a pesquisa se propõe a colaborar com o contexto das 

questões politicas de saúde da APS, em especial a Saúde da Família. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4 – METODOLOGIA 
 

4.1 – PESQUISA DOCUMENTAL 
 

Neste trabalho, foram descritos os aspectos históricos e políticos do nível de 

atenção primária, de vez que trata-se de um estudo quali-quanti, do tipo análise de 

caso, através da coleta de informações em diferentes iinstituições detentoras de 

bancos de dados, com percentuais de cobertura de SF, densidade demográfica, 

número de equipes de SF e população cadastrada no Instituto Brasileiro de 

Geografia e estatística (IBGE), no Departamento de Informática do SUS 

(DATASUS), no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES), no 

Departamento de Atenção Básica (DAB) e no prontuário eletrônico da Secretaria 

Municipal de Saúde dos municípios do Rio de Janeiro (SMSRJDC), para 

caracterização de dados cronológicos de inserção de unidades de atenção primária. 

Utilizou-se como base documentos oficiais e a literatura, sobretudo aquela 

especializada na história da saúde pública brasileira, de modo que se propusesse 

uma compreensão contextualizada na observância de variáveis políticas, 

econômicas e ideológicas. Ademais, fizemos uso de entrevistas, com pessoas que 

estiveram diretamente envolvidas na gestão e atenção a saúde no município do Rio 

de Janeiro. 

 A entrevista é definida por Haguette (1997:86) como um “processo de 

interação social entre duas pessoas na qual uma delas, ao passo que o 

entrevistador tem por objetivo a obtenção de informações por parte do outro, o 

entrevistado”. A entrevista como coleta de dados sobre um determinado tema 

científico é a técnica mais utilizada no processo de trabalho de campo. Através dela 

os pesquisadores buscam obter informações; ou seja, coletar dados objetivos e 

subjetivos. Os dados objetivos podem ser obtidos também através de fontes 

primarias tais como censos, estatísticas etc. Já os dados subjetivos só poderão ser 

obtidos através da entrevista, pois que eles se relacionam com os valores e opiniões 

dos sujeitos entrevistados. 

 
Convém salientar que procuramos compreender o papel dos secretários 

municipais de saúde, na implantação da estratégia de Saúde da Família no 



 

 

município do Rio de Janeiro. Houve interesse também em ouvir outros atores que 

estiveram envolvidos neste processo, por intermédio da utilização do discurso como 

técnica do estudo qualitativo, propiciando o surgimento de teorias e uma análise 

mais eficiente das falas declaradas. 

 

4.2 – ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 
 

As entrevistas foram gravadas, os dados foram transcritos e estruturados sob 

a forma de citação realizada com três Secretários Municipais de Saúde, que 

integraram as equipe no período estudado: 2002-2012 e dois subsecretários de 

saúde, três superintendentes da atenção básica, três coordenadores do SF e dois 

profissionais atuantes na secretaria municipal do município do Rio de Janeiro. O 

roteiro preliminar de entrevista encontra-se no Apêndice. 

As entrevistas versaram em torno dos seguintes tópicos: gestão do SF; 

processo de implantação do SF; recursos humanos; recursos financeiros e visão da 

expansão atual do SF no município. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa da SMSDC-RJ, protocolo O Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido atende às normas para Pesquisa envolvendo Seres Humanos da 

Resolução nº. 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) (Apêndice 1). 

 

 

 

4.3 – PROCESSAMENTOS, ANALISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 
 

As respostas às perguntas abertas foram submetidas a uma análise 

especializada de seu conteúdo, em que o mapeamento se deu de forma paralela ao 

trabalho de campo. A sistematização e análise da informação foram em etapas para 

disciplinar o estudo que a seguir serão apresentadas. 



 

 

4.4 – CENÁRIO DE ESTUDO 
 
 O cenário de nossa pesquisa foi o município do Rio de Janeiro com uma 

população 6.355.949, IDH9 de 0.82, onde possui 160 bairros com IDH variado, 

muitos dos quais com contrastes sociais e econômicos. Este território possui uma 

divisão formalizada em 10 APs (Áreas Programáticas), apresentado na figura 1. Esta 

divisão facilita a gestão e o processo de descentralização de recursos financeiros 

para as áreas programáticas, onde existem os coordenadores de área programática. 

 

Figura 1: Mapa do Município do Rio de Janeiro, por áreas programáticas 

  

 Fonte: 
Instituto Pereira Passos, 2010 
 

                                                
9 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatisitica,2010 



 

 

5 – PROMOÇÃO DE SAÚDE: UM ENFOQUE CRONOLOGICO INTERNACIONAL 
 

Nesta discussão acerca da experiência da atenção primária e da saúde em 

termos internacionais nos interessa observar os principais elementos que definem 

suas propostas, sua matriz discursiva, os diferentes modelos em jogo e o diálogo 

destes modelos com a experiência brasileira. Ao final do segmento, concluiremos, 

parcialmente, que a saúde pública nacional possui longeva expertise na área da 

APS; quer em termos de discussão doutrinária, quer em termos de implantação e 

organização de serviços de saúde. 

 No início do século XX, surge a divisão de saúde da Fundação Rockefeller, 

que compreendia a atuação na promoção da saúde pública no ensino superior, na 

pesquisa e na filantropia.  As atividades chegaram a se estender até a Europa, no 

período entre as duas grandes guerras: a Inglaterra, logo após o fim da Primeira 

Guerra Mundial; e, em seguida, outros países do continente, como a França, 

Espanha, Portugal e Albânia. Em 1913, a fundação dava ênfase à medicina e à ação 

em saúde publica.  O Canadá recebeu auxílio a partir de 192010·.  

Naquela época existia uma preocupação com a formação médica, envolvendo 

as grades curriculares. Em 1910, a Fundação Carnegie convidou o educador 

Abraham Flexner para realizar um estudo, que ficou conhecido como “Relatório 

Flexner”, sobre a situação das escolas médicas norte-americanas e canadenses. O 

teor desta análise reforça o ideário científico representado pela Medicina 

Flexneriana, cujas diretrizes passam a nortear a formação dos futuros médicos e foi 

o responsável pela reforma das escolas médicas nos Estados Unidos da América. É 

de bom alvitre observar que exerceu forte influência sobre a educação dos 

profissionais da área de saúde, visto que se pautava por reformas educativas e 

curriculares, a ponto de propor uma mudança radical no panorama da saúde 

mundial durante o século 20. (FLEXNER,1910) 

 

 

 

 

                                                
10   FARIA, Lina Rodrigues de. Os primeiros anos de reforma sanitária no Brasil e a atuação de Fundação 
Rockefeller (1915-1920), 1995. 



 

 

“O individualismo está presente na medicina científica devido à eleição do 

indivíduo como objeto da mesma, em detrimento das coletividades humanas. O 

paciente é visto como uma eventual vítima de conjunções de fatores desfavoráveis 

e fatalidades que lhe atingem individualmente, e é no âmbito pessoal que se deve 

intervir para minimizar o infortúnio. Pode-se, inclusive, atribuir ao indivíduo a 

responsabilidade pelo aparecimento de suas enfermidades. (AGUIAR, 2007, p. 

57)” 

 
 

As questões envolvendo atenção à saúde pública não são recentes, já que 

desde o inicio do século existia a preocupação com a formação acadêmica. A 

atuação do médico generalista também foi apontada por Dawson e a assistência da 

saúde em rede acreditava no atendimento de um generalista nos centros primários. 

O que nos remete à porta de entrada do SUS, pautado na Saúde da Família 

atualmente. 

O cientista britânico Beveridge Dawson fez criticas ao modelo flexneriano e 

realizou um relatório contendo propostas de reestruturação dos serviços de saúde 

com ações preventivas e terapêuticas. Dawson considerava que a formação não 

deveria ser de ensino especializado e não apenas na rede hospitalar, de modo que o 

médico generalista exerceria suas atividades junto ao indivíduo e a comunidade. O 

atendimento para as famílias de uma região deveria ter como base um centro 

primário de saúde, com médicos generalistas e equipe de enfermagem. Os centros 

primários deveriam estar relacionados a centros secundários de saúde, para 

benefício do paciente e do médico no tocante ao acompanhamento do paciente, 

quando retornasse para o lar. Se o plano Dawson não foi implementado de imediato 

na Inglaterra, obtivera considerável influência no sistema de saúde da União 

Soviética11.  

O modelo de Dawson passou a ser utilizado em Cuba após a revolução 

socialista, em 1959; e, no Canadá, no final da década de 60. Estes países foram 

considerados o berço das experiências de medicina familiar. Os Estados Unidos da 

América desenvolvem a partir dos anos 60 a proposta de medicina comunitária, 

alternativa utilizada aos altos custos médicos implantados como parte da chamada 

                                                
11 Aluísio Gomes da Silva Junior. G. Modelos tecno-assistenciais em saúde: o debate no campo da saúde 
coletiva. São Paulo: Hucitec, pág. 54, 1998. 



 

 

“guerra da pobreza”, pela dificuldade de acesso à ampla camada da população. A 

Medicina Comunitária se estrutura a partir dos campos de conhecimentos da 

epidemiologia e vigilância, valorizando, portanto, as ações coletivas de promoção e 

proteção à saúde, com referência a um determinado território12.  

Na década de 70, o conceito de bem-estar remonta à Segunda Revolução da 

Saúde, resultante da implantação do modelo biomédico de  prevenção das 

infecções, ocorrendo uma diminuição da taxa de mortalidade na Europa. Todavia, 

obteve-se a perspectiva de defesa da saúde, conforme foi divulgado inicialmente por 

Marc Lalonde e depois pela Organização Mundial de Saúde (OMS), a estratégia teve 

por finalidade controlar surtos de malária e tuberculose, através do desenvolvimento 

de vacinas, diagnósticos farmacêuticos e medicamentos13. 

No Canadá, ocorre em 1981 a primeira Conferência Nacional de Saúde, 

reconhecendo o contexto socioeconômico como a determinação, prioritária na 

escolha de estilos de vida.  A promoção à saúde passa a ser entendida como o 

conjunto das ações da população, serviços de saúde, das autoridades sanitárias e 

de outros segmentos sociais e produtivos, direcionados ao desenvolvimento humano 

individual e coletivo. O médico de família é uma das vias de acesso ao Sistema de 

Saúde, cuja prática tem também configurações diferentes, de acordo com sua 

inserção em áreas urbanas ou rurais, a partir do trabalho individual ou em equipes, 

de modo a diagnosticar as características da localidade e da população14. 

Em 1984, a Conferência Canadense, intitulada “Alcançando Saúde para 

Todos”, introduz no campo da saúde pública, dois novos conceitos: 1) A política 

pública que evidencia a importância das políticas externas direcionadas ao setor 

para o delineamento e promoção da saúde; 2) Cidade saudável que permite a 

participação da comunidade na determinação da saúde, favorecendo as ideias de 

descentralização das decisões. 

A partir de 1984, em Cuba iniciou-se a implantação do novo modelo de 

atenção primária, através do Programa do Médico de Família15 , que veio exigir um 

                                                
12 OPAS/OMS. A Saúde no Brasil. Escritório de Representação no Brasil, Brasília, 1998.  
13 VIANA, A. L. D. & DAL POZ, M. R., 1998. A reforma sanitária do sistema de saúde no Brasil e Programa de 
Saúde da Família. Physis ¬ Revista de Saúde Coletiva, 8:12 - 48. 
14 CORDEIRO, Joselma Cavalcanti.  A Promoção da Saúde e a Estratégia de Cidades Saudáveis: um estudo de 
caso no Recife – Pernambuco/ Joselma Cavalcanti Cordeiro. – Recife: J. C. Cordeiro, 2008. 
15 O modelo tem, na sua ideologia, a concepção cubana do homem como sujeito de sua história e traz a figura do 
médico como centro da atenção à saúde levada até as famílias das populações em risco social. 



 

 

novo perfil do médico. Em 1986, a Carta de Ottawa16 buscava contribuir para as 

políticas de saúde para todo o país, em decorrência das expectativas mundiais por 

uma saúde pública eficiente.  

Dessas diferentes inspirações, traduziu-se no Brasil, nos anos 90, a proposta 

de “Saúde da Família”, que guardando muitos aspectos comuns ao conjunto de 

ideias até aqui delimitado, assume contornos de uma política de Estado, para 

organizar a atenção básica no Sistema Único de Saúde. Sem dúvida, o Programa de 

Saúde da Família cubano seja o de maior inspiração para o Brasil, pois desenvolveu 

um sistema de saúde de cobertura nacional. 

 A Assembleia Mundial de Saúde lançou o movimento “Saúde para todos no 

ano 2000”. Este documento reafirmou a saúde como um direito e a diminuição da 

desigualdade, além de metas para que a saúde universal fosse atendida. Neste 

ínterim, as ideias da Medicina Comunitária ganham força a partir desta conferência 

internacional, na mesma época em que o Brasil amplia o conceito de um novo 

modelo de processo saúde-doença. Possibilitando expandir a Atenção Primária à 

Saúde, implicava em organizar o sistema e os serviços de saúde em função das 

necessidades da população, em que a Atenção Primária à Saúde se colocaria como 

a porta de entrada ao sistema de saúde, organizado hierarquicamente17. 

Enfim, ao analisarmos o contexto internacional, pode-se afirmar que por 

décadas se pensou na inserção da APS, através de oportunidade de contato entre 

médico e paciente, com extensão ao resto da família. Tais resoluções nos levam a 

avaliar a expansão da Saúde da Família no Brasil e no município do Rio de Janeiro.  

 

                                                
16 Documento apresentado na Primeira Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, realizado em 
Ottawa, no Canadá, em novembro de 1986. 
17 GLOBEKNER, Osmir Antônio. A Construção Social do Conceito de Saúde e de Direito à Saúde e a 
participação cidadã, 2009. 



 

 

6 – CONTEXTO DA EXPANSÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA 
 

6.1 – INVESTIMENTO FINANCEIRO 

 
 O fundamento legal do SUS se conflagra na Constituição Federal de 1988, 

Art. 196 da CF, em que se conceitua que “a saúde é direito de todos e dever do 

Estado”. Firmaram-se os princípios norteadores do SUS: universalidade; 

integralidade; participação e descentralização. 

  A Lei Federal n.º 8.08018 dispõe sobre a organização e regulação das ações 

de saúde; e, na Lei Federal n.º 8.14219, trata-se do financiamento da saúde 

mediante participação popular, dispõe sobre as condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, além da organização e funcionamento dos 

serviços correspondentes e outras providências. (Brasil, 1990). 

 Além disso, o SUS conta com a participação do controle social, através do 

Conselho de Saúde e da Conferência da Saúde, sem prejuízo ao Poder Legislativo. 

A referida lei estabelece ainda que “o não atendimento pelos Municípios, ou pelos 

Estados, ou pelo Distrito Federal, dos requisitos estabelecidos, implicará que os 

recursos concernentes sejam administrados, respectivamente, pelos Estados ou 

pela União”. Destarte, possibilita-se o enquadramento dos entes federados ao novo 

modelo de saúde, a fim de que criassem a estrutura mínima necessária ao 

planejamento, à gestão e ao controle das ações e serviços de saúde. 

A fim de regularizar os investimentos financeiros na saúde, criou-se a 

transferência do Fundo Nacional de Saúde aos fundos estaduais e municipais. Ou 

seja, o repasse do PAB (Piso de Atenção Básica) é destinado ao financiamento das 

ações de atenção básica em geral, estabelecido por um valor per capita/ano. Já o 

PAB variável compõe-se de incentivos para o desenvolvimento de ações específicas 

na atenção básica à saúde, tais como equipes da Estratégia Saúde da Família, 

Agentes Comunitários de Saúde, Saúde Bucal etc. Desta forma, o Município 

somente receberá recursos do PAB Variável, caso resolva aderir aos programas do 

Governo Federal. A soma das duas partes do PAB compõe o Bloco Atenção Básica, 

um dos cinco blocos de recursos estabelecido nas diretrizes do Pacto de Gestão20.  

                                                
18 Criada em 19 de setembro de 1990. 
19 Criada em 28 de dezembro de 1990. 
20 Brasil. Portaria nº 699 de 30 de março de 2006, que regulamenta as Diretrizes Operacionais dos Pactos pela 
Vida e de Gestão. Diário Oficial da União 2006. 



 

 

O financiamento do SUS é uma responsabilidade comum aos três níveis de 

governo; e, através da Emenda Constitucional 29 (EC-29) de setembro de 2000, se 

define recursos financeiros utilizados na saúde. Os recursos vêm sendo repassados 

a estados e municípios, por transferências diretas do Fundo Nacional de Saúde aos 

fundos estaduais e municipais, conforme mecanismo instituído pelo decreto 1.232, 

de 30 de agosto de 199421.   

A publicação da Norma Operacional de Assistência à Saúde, SUS 01/01 de 

janeiro de 2001, é fruto de um longo processo de negociação, tendo como objetivo a 

alocação de recursos e no acesso da população às ações e serviços de saúde em 

todos os níveis de atenção. Além disso, adotou a regionalização como macro 

estratégia fundamental para o aprimoramento do processo de descentralização.  

Outra proposta de incremento de financiamento foi o Projeto de Expansão 

(PROES) foi uma iniciativa do Ministério da Saúde, viabilizada pelo acordo de 

empréstimo firmado com o Banco Internacional para a Reconstrução e o 

Desenvolvimento (BIRD) e o Banco Mundial, tendo como principal objetivo apoiar, 

mediante transferência de recursos financeiros, a expansão da cobertura e a 

qualificação da Saúde da Família.  

As equipes de Saúde Bucal do SF recebem recurso financeiro adicional a 

partir da adesão do município ao Programa Saúde na Escola (PSE), recurso 

repassado através de parcela única, no último trimestre de cada ano. Tendo em 

vista este contexto, pode-se concluir que grande parte das transferências de 

recursos aos municípios é relacionada ao aporte da atenção primária, sendo 

fundamental a adesão dos municípios às politicas de saúde de governo, para que 

ocorra o repasse dos investimentos governamentais. 

                                                
21 Brasil. Emenda Constitucional n.º 29, de 13 de setembro de 2000. Define a participação das esferas federal, 
estadual e municipal de governo no financiamento das ações e serviços de saúde do SUS. Diário Oficial da 
República Federativa do Brasil. Brasília, p.01, seção I. 



 

 

6.2 –  SAÚDE DA FAMÍLIA NO BRASIL 
 

Em 1991, iniciou-se a implementação do PACS22, com a proposta de 

reorientação do modelo assistencial da atenção primária. A primeira experiência de 

Agentes Comunitários de Saúde (ACS), como uma estratégia de saúde pública 

estruturada, ocorreu, em 1987, no Ceará, criando emprego para as mulheres na 

área da seca; e, sobretudo, contribuindo para a queda da mortalidade infantil, com 

ações de saúde da mulher e da criança. Logo a seguir houve a implantação do 

projeto social nos estados do Paraná e Mato Grosso do Sul. Esta estratégia 

realizada pelo Ministério da Saúde expandiu-se rapidamente, atingindo praticamente 

todos os municípios em três anos, a partir da reorientação da assistência 

ambulatorial e domiciliar. As ações deste programa tem entre as metas a 

reorientação do sistema e integração das ações entre os diversos profissionais, com 

ligação entre a comunidade e a unidade de saúde23.  

Em 1992, através de decisões politicas inicia-se, em Niterói, a experiência 

cubana de Medicina Familiar e o primeiro módulo do município24.  Surge, então, a 

criação do primeiro documento oficial do PSF, chamado “Programa Saúde da 

Família: dentro de casa”. O projeto tinha como objetivo reorganizar a prática 

assistencial, substituindo as práticas tradicionais assistencialistas por um modelo 

focado na família, no qual se avalia o indivíduo como parte de um ambiente físico e 

social, o que possibilitou uma compreensão ampliada do processo saúde/doença. As 

equipes eram formadas por um médico, uma enfermeira, uma auxiliar de 

enfermagem e de 4 a 6 agentes comunitários de saúde25. 

Em 1994, o Ministério da Saúde divulga o Programa Saúde da Família (PSF), 

como uma política nacional de atenção básica. A expansão do PSF, como estratégia 

                                                
22 O PACS tem na pessoa do agente de saúde o elo entre os serviços de saúde e a comunidade. Em 1999, o 
Ministério da Saúde lançou um documento que estabelece sete competências para o agente de saúde: Dentre as 
principais funções dos agentes de saúde destacam-se levar à população informações capazes de promover o 
trabalho em equipe; visita domiciliar; planejamento das ações de saúde; promoção da saúde; prevenção e 
monitoramento de situações de risco e do meio ambiente; prevenção e monitoramento de grupos específicos; 
prevenção e monitoramento das doenças prevalentes; acompanhamento e avaliação das ações de saúde. 
23 RONZANI, Telmo Mota & STRALEN, Cornelis Johannes. Dificuldades de Implantação do Programa de 
Saúde da Família como Estratégia de Reforma do Sistema de Saúde Brasileiro. Revista APS, v.6, n.2, p.99-107, 
jul./dez. 2003 
24 POZ, Mario Roberto Dal. Reforma de saúde no Brasil: Programa de Saúde da Família: a experiência de Cotia 
(SP). Estudos em Saúde Coletiva, 161. Rio de Janeiro, UERJ/IMS, 1998. 
25 Brasil, Ministério da Saúde. Saúde da família: uma estratégia para a reorientação do modelo assistencial. 
Brasília, 1998. 



 

 

prioritária para a reorganização da Atenção Básica no Brasil, se consolida em 1998, 

com o objetivo principal de possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de 

saúde de qualidade. Houve a necessidade de publicitar esses indicadores com 

informação dos dados estatísticos, a fim de que a Estratégia da Saúde da Família 

(ESF) obtivesse visibilidade através da criação do Departamento de Atenção Básica, 

sistema on-line que pode ser acessado por qualquer cidadão, com informes do 

Ministério da Saúde. Inclusive percentuais de cobertura do SF em todo o país, assim 

como o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). 

O DAB, em sua página, disponibiliza as atribuições das esferas de governo 

em relação à gestão em atenção básica. Governo Federal: elaborar as diretrizes da 

política nacional; financiar o sistema; ordenar a formação de recursos humanos; 

propor mecanismos para a programação, controle, regulação e avaliação da atenção 

básica e manter as bases de dados nacionais. Governo Estadual: acompanhar a 

implantação e execução das ações de atenção básica em seu território; regular as 

relações intermunicipais; coordenar a execução das políticas de qualificação de 

recursos humanos; financiar as ações de atenção básica e auxiliar na execução das 

estratégias de avaliação. Governo Municipal: Definir e implantar o modelo de 

atenção básica; manter a rede de unidades básicas de saúde em funcionamento 

(gestão e gerência); financiar as ações de atenção básica; alimentar os sistemas de 

informação e avaliar o desempenho das equipes de atenção básica sob sua 

supervisão. 

Em síntese, já percebemos a necessidade da SF como uma politica de 

governo federal, com a lógica de reorientação da rede de saúde; por conseguinte, 

verificamos a necessidade desta politica de saúde ser alinhada aos gestores das 

três esferas de governo, assim como o repasse financeiro para a implementação 

deste modelo nos municípios brasileiros. 

 



 

 

6.3 – CONTEXTO POLITICO BRASILEIRO 
 
 Partindo do pressuposto de que a adesão as politicas de saúde de governo 

seriam fundamentais para o avanço do SF, sinalizamos os governantes federais que 

estiveram no governo na mesma época do estudo. Apontamos, assim, alguns 

investimentos relacionados diretamente à saúde. 

 Em 2003, o governo do presidente Luís Inácio Lula da Silva se iniciou, 

seguindo por dois mandatos até 2010; e, em 2011, assume a presidência Dilma 

Rousseff. Nestes governos, os investimentos na área de saúde são considerados 

insuficientes para as necessidades do país, pois o percentual das despesas 

utilizadas em relação ao PIB ainda é muito inferior em relação a outros países. A 

partir de 2008, a Saúde da Família tornou-se um dos eixos centrais do segundo 

governo do presidente Lula, com uma meta de alcançar 70% da população brasileira 

até 201226. Entretanto, ao término de 2011, tínhamos 54,84% de cobertura SF, visto 

na figura 2, pág. 28. 

 

Figura 2: Evolução da População Coberta por Equipes de Saúde da Família 
Implantadas, BRASIL 
 

 
Fonte: MS/SAS/DAB e IBGE, 2012. 
 

Em 2008, cria-se o incentivo financeiro aos Núcleos de Apoio à Saúde da 

Família (NASF), implementados ao SF de modo a representar um marco importante 

                                                
26 Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria-Executiva.  Mais saúde: direito de todos: 2008 – 2011. Ministério da 
Saúde, Secretaria-Executiva – 5ª Ed. – Brasília: Ministério da Saúde, 2010.   164 p. – (Série C. Projetos, 
Programas e Relatórios) 



 

 

na ampliação das possibilidades de alcançar melhores resultados, na promoção do 

cuidado à população. Com a inclusão dos profissionais de saúde vinculados às 

equipes de Saúde da Família, aumenta-se a possibilidade de responder aos novos e 

antigos desafios da morbidade brasileira27.  

Nessa perspectiva, o Brasil possui 192.379.287 habitantes; porém, apenas 

54,84% estão vinculados ao SF. Os dois mapas da figura 2 demostram através de 

percentuais em cores um comparativo do país: 1998 e 2011. Os índices 

pesquisados apontam para o fato de que ainda temos muito que avançar em direção 

ao modelo idealizado de Saúde da Família. 

 

Figura 3: Evolução da Implantação das Equipes Saúde da Família no Brasil: 

2002                                                          2011 

  

 
Fonte: DAB,2011 

 

                                                
27 Portaria Nº 2.489, de 21 de outubro DE 2011. Departamento de Atenção Básica. 



 

 

7 – SAÚDE DA FAMÍLIA NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO 
 
 O município do Rio de Janeiro é considerado a segunda metrópole da 

Federação brasileira. Situado no Sudeste, representa o segundo maior PIB do 

país28.  Foi a capital do Brasil de 1763 a 1960, quando o governo transferiu-se para 

a recém-construída Brasília.  

A herança de capital nacional nos deixa uma complexa rede hospitalar, que 

deveria ser a referência para o nível terciário da assistência em saúde para todo o 

estado e, em alguns casos, para todo Brasil. Entretanto, por muitas vezes 

evidenciamos a dificuldade de acesso aos serviços de saúde, com superlotação em 

emergências29. Portanto, ao organizarmos o acesso à saúde na rede através da 

atenção primária, é necessário que sejam delineadas normas em protocolo e fluxos 

assistenciais definidos. Neste fluxo, o usuário conhece a unidade de saúde, onde 

deverá ser acolhido e referenciado para o nível secundário e terciário, quando 

necessário30.  

O acesso aos serviços de saúde compete à assistência em rede de forma 

horizontal entre pontos de atenção, ao passo que a APS deverá possuir capacidade 

de resolução dos problemas da população assistida, no tocante aos serviços de 

saúde com provisão de atenção contínua, integral, de qualidade, responsável e 

humanizada. Assim como se responsabilizará por incrementar o desempenho do 

sistema em termos de equidade, eficácia clínica e sanitária e eficiência econômica.  

 A expansão da APS, organizada através do SF, são prioridades politicas do 

Ministério da Saúde aprovadas pelo Conselho Nacional de Saúde. A concepção da 

assistência passa a ser gerenciada por práticas sanitárias, democráticas e 

participativas, através do trabalho em equipe com territórios definidos, pelos quais 

assumem responsabilidade31. 

                                                
28 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (16 de dezembro de 2008). Página visitada em 10 de 
fevereiro de 2012. 
29 NEVES, Luiz Antônio. Médico-sanitarista, professor de Saúde Pública da Faculdade de Medicina de Volta 
Redonda, secretário de Ciência e Tecnologia de Piraí-RJ e 3º vice-presidente do Centro Brasileiro de Estudos de 
Saúde (Cebes); texto publicado no Boletim nº 3 do Cebes. 
30 MENDES, Eugênio Vilaça. As redes de Atenção à Saúde - Belo Horizonte: ESP-MG, 2009. 
31 Portaria GM/MS n.º 3.925, de 13 de novembro de 1998. Aprova o Manual para Organização da Atenção 
Básica no Sistema Único de Saúde. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. Brasília, p. 23 a 30 
seções I, 10/nov./1998. Conselho Nacional de Secretários de Saúde.   SUS: avanços e desafios./ Conselho 
Nacional de Secretários de Saúde. – Brasília: CONASS, 2006. 



 

 

 Nessa lógica, preconiza-se através do pacto de gestão, que todo 

município é responsável pela integralidade da atenção à saúde da sua 

população, garantindo a integralidade das ações prestadas de forma 

interdisciplinar, por meio da abordagem integral e contínua do indivíduo no 

seu contexto familiar. Ao englobar atividades de promoção da saúde, 

prevenção de riscos, danos, agravos e ações de assistência assegura-se o 

acesso ao atendimento às urgências, entre outras atribuições.  

Além disso, o município tem sob sua responsabilidade os três níveis de 

assistência: primária, secundária e terciária. Primordialmente, o SF é uma 

estratégia do Ministério da Saúde, com investimentos das três esferas de 

governos, possibilitando a expansão do SF calcada nas atribuições de 

governantes municipais, por intermédio da implantação e reorientação de 

modelo, que será discutido com mais ênfase no momento posterior da 

pesquisa.  

 

7.1 – TRAJETÓRIA POLITICA 

 

Partindo do pressuposto de que o SUS constitui momentos distintos, os 

processos históricos e políticos sempre estiveram interligados com a economia do 

país; quer seja no movimento contrário ao projeto da política de saúde no âmbito 

nacional; quer seja a favor da implantação da ESF no município do Rio de Janeiro. 

A princípio será necessário realizar uma retrospectiva cronológica para 

entender o contexto histórico vivenciado pelos prefeitos e secretários municipais de 

saúde, que estiveram na gestão com o intuito de enfrentar os obstáculos 

concernentes ao panorama social no município do Rio de Janeiro em relação à APS.  

 

 



 

 

“A própria trajetória política do município do Rio de Janeiro nos move em 

direção à necessidade de compreender quais as condições atuais desta 

cidade de grande porte, com a maior rede pública de serviços de saúde e de 

educação (municipal, estadual e federal), suas relações com a Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro – RMRJ, como estado do Rio de Janeiro e 

com o país (MELLO; CUNHA, 2002, p. 13)”. 

Em 2001, o prefeito Cesar Maia reassume no seu segundo mandato e 

nomeia Sergio Arouca (médico-sanitarista), como secretário municipal de saúde, 

com o intuito de modificar o modelo de atenção, apresenta uma proposta de 

implementação de 650 equipes de Saúde da Família, porquanto o modelo na época 

era focado na estrutura hospitalar. No entanto, não tinha autonomia financeira sobre 

os recursos; e, com seis meses no cargo, o doutor Arouca foi exonerado e não 

conseguiu colocar em prática seu projeto32.  

Posteriormente, assume o secretário municipal de saúde Ronaldo César 

Coelho (administrador de empresa), no período de julho de 2001 a 2006. Em sua 

gestão, desenvolveu o projeto Remédios em Casa e construiu o Hospital de Acari. 

Neste período, mais precisamente em 2005, os hospitais Souza Aguiar e Miguel 

Couto sofreram intervenção do governo federal.  Com intuito de reverter a situação, 

o município do Rio de Janeiro entra com uma ação no Supremo Tribunal Federal, 

solicitando o restabelecimento da administração e gestão dos dois hospitais.  

Em março de 2005, o Ministério da Saúde determinou a intervenção federal 

de seis dos maiores hospitais públicos do Rio de Janeiro: Hospital da Lagoa, 

Hospital Municipal do Andaraí, Hospital Geral de Jacarepaguá, Hospital Geral de 

Ipanema, Hospital Municipal Souza Aguiar e Hospital Municipal Miguel Couto.  

Em seguida, assume a secretária Jacob Kligerman (médico-oncologista), 

entre 2006 e 2008, em consequência da saída de Ronaldo Cezar Coelho, para 

candidatar-se ao Senado. Neste ínterim, o prefeito Cesar Maia havia sido reeleito 

em 2005. Em sua atuação como secretário municipal de Saúde, Kligerman teve 

desafios no combate à epidemia de Dengue de 2008, ao mesmo tempo em que o 

governo mantinha as intervenções nos hospitais federais do Rio de Janeiro. 

Entretanto, inesperadamente, ocorre a devolução destes hospitais ao ministério da 

                                                
32 http://bvsarouca.icict.fiocruz.br/sanitarista03_02.html, acessado em 2012. 



 

 

saúde e a retirada dos servidores municipais, que estavam lotados nessas 

instituições. Ou seja, os fatos não foram favoráveis a acordos políticos naquela 

época33.  

 Após as eleições de 2009, assume a prefeitura Eduardo Paes. Em sua 

campanha política havia apresentado dez prioridades de governo. Dentre elas três 

relacionadas diretamente à assistência de saúde. São elas: plano emergencial de 

combate à dengue, UPAs 24h nos bairros mais carentes e recuperação dos 

hospitais da prefeitura. Inesperadamente, ao assumir o cargo, o foco se direciona à 

atenção primária e inicia-se o processo de expansão da Saúde da Família, 

direcionando-o para a progressão de um caminho que já havia sido interrompido por 

desacordos governamentais com a política pública de saúde do país. 

À época, assume como secretário municipal de saúde, Hans Fernando Rocha 

Dohmann (médico-cardiologista), com o propósito de organizar o organograma da 

SMS, a partir de uma modificação estrutural, conforme anexo, Quadros 1 e 2. Nesta 

nova estrutura, surge a Divisão da Subsecretária de Saúde, antes composta por um 

único subsecretário para todos os níveis de atenção. No bojo das transformações 

são criadas a Subsecretária de Atenção Hospitalar, Urgência e Emergência 

(SUBHUE) e a Subsecretaria de Atenção Primária, Vigilância e Promoção de Saúde 

(SUBPAV).   

O município do Rio de Janeiro conta com uma subsecretaria de atenção 

primária, na qual toma posse Daniel Ricardo Soranz (médico-sanitarista), que 

propõe a reorientação do modelo de atenção à saúde a partir do SF, em diálogo com 

a hierarquização da rede em níveis de complexidade para garantir a integralidade da 

assistência e otimização dos equipamentos hospitalares. Sob a perspectiva da 

redução dos custos e aumento da eficácia/eficiência das ações por meio da 

efetividade da reorganização do sistema de saúde no Rio de Janeiro, a prefeitura do 

Rio de Janeiro anuncia investimentos na atenção primária através do SF e a 

expansão como “Saúde Presente” das novas instalações das equipes, que são 

denominadas como “Clínica da Família”. 

 

Na figura abaixo, podemos avaliar os percentuais de cobertura do SF, no 

município do Rio de Janeiro, nos últimos 10 anos. 

                                                
33 Aspásia Camargo. A ponta do Iceberg Relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito criada pela Resolução 
n.º 997/2005. 



 

 

Figura 4: MS/SAS/Departamento de Atenção Básica – DAB Teto, credenciamento e 
implantação das estratégias de Saúde da Família Unidade Geográfica: Município - RIO 
DE JANEIRO/RJ  Competência: Dezembro de 2002 a Dezembro de 2012 
 
 
 

 
Fonte: DAB, 2012 

 
 
 

8 – ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 
 
 
 Neste segmento serão apresentados fatores que, de alguma forma, 

contribuíram com a história da atenção primária no município do Rio de Janeiro. 

Neste caso, apontamos o conhecimento dos gestores em relação à atenção primária 

à saúde, investimentos financeiros e integração das esferas de governo.  

Incluímos conceitos de APS de autores renomados como Starfield (2004), 

que, em sua obra, aponta a APS como primeiro contato da medicina com o paciente. 

Devendo seguir outros níveis de assistência, pelo viés da continuidade do cuidado, 

integralidade e coordenação do cuidado. 

Desta forma, na categoria abaixo reunimos dados das entrevistas que dão 

conta das seguintes questões: atribuição dos secretários municipais de saúde e o 



 

 

mapeamento do conhecimento desses gestores em relação à atenção primária à 

saúde. 

 

Quadro: Categorização de Atribuições e APS 

 
Entrevistado Qual seria a 

atribuição do 
Secretário 
Municipal de 
Saúde? 

O que entende como Atenção Primária a 
Saúde? 

Nº 01 “Coordenador 

geral do SUS,...” 

“Entendo como fundamental, sendo que no RJ. 

Primária é muito ampla, primária é emergência, 

primária é tudo, importantíssima à emergência 

primária”.  

Nº 02 “Atenção básica, 

emergência, 

maternidade” 

“Prevenção, vacinação – O que se entende na 

prática, o que é atenção primária”.  

Nº 03 “Gestor do 

sistema único da 

cidade do RJ” 

“Entendo como um nível do cuidado que é 

fundamental para estruturar o sistema de saúde 

ao cidadão ao gerar o vínculo com o sistema”. 

 

De acordo com a avaliação realizada nesta categoria, conclui-se que dos 03 

entrevistados, 02 avaliarão suas atribuições de uma forma ampla no que diz respeito 

à gestão do SUS, enquanto 01 dos entrevistados citou níveis de assistência como 

atribuição do secretário municipal de saúde. Além disso, no contexto da APS, 

concluímos que o entrevistado nº 01 pautou a APS “como uma emergência primaria 

importantíssima”. Logo, podemos avaliar que a visão de porta de entrada estava 

pautada no atendimento na emergência hospitalar, o que prova que existe uma 

discordância no conceito de APS, como citamos anteriormente.  

Seguindo a mesma lógica das entrevistas, o entrevistado nº 02 cita algumas 

atribuições da APS em relação ao que o mesmo entende sobre o tema e o nº 03 

explica como um nível fundamental para estruturar o sistema de saúde gera vínculo 

entre o cidadão e o sistema. Neste caso, existe uma aproximação dos depoimentos 

referentes ao APS no contexto de Saúde da Família. 



 

 

Por fim, observamos que a falta de conhecimento dos níveis de atenção pode 

ter contribuído para o atraso do modelo de assistência à saúde como ingresso 

prioritário do usuário ao Sistema Único de Saúde.  

 

8.1 – RECURSOS FINANCEIROS 
 

 No que tange aos recursos financeiros da atenção primaria, deve ser 

composto por recursos provenientes do governo federal, do distrito federal, dos 

estados e dos municípios. Segundo Souza (2001), os recursos do PAB fixos são 

transferidos tendo por base o valor per capita e do PAB variável, dependendo da 

adesão dos municípios aos programas prioritários definidos pelo Ministério da 

Saúde.  

Todavia, o repasse federal não era suficiente para a expansão da Saúde da 

Família, de tal modo que a maior parte dos investimentos ocorria pela esfera 

municipal. As questões partidárias também contribuíram para estes desarranjos e a 

maior parte dos recursos financeiros era atribuída a recursos humanos. É o que 

revelam as falas a seguir, nas quais o entrevistado nº 01 cita que o governo federal 

“gostava de fazer propaganda” em relação à Saúde da Família. 

 
“Não existia recurso, nós estávamos em uma crise financeira enorme, os 

recursos não eram suficientes. O ministério da saúde gostava de fazer 
propaganda, que financiava, mas era apenas R$ 5.900,00 por equipe, mas o 
gasto real por equipe era de R$ 23.000,00. Abrimos, mas com muita dificuldade.” 
(entrevistado 1) 
 

 

Da mesma forma, o entrevistado nº 02 pontua os desacordos políticos 

partidários, ao citar a união política entre o governo federal e o estadual. Veja a 

seguir nesta entrevista: 

 



 

 

 “O prefeito César Maia foi uma surpresa, ele me dava os 16 % do orçamento da 
prefeitura algo em torno de R$ 1.800.000.000,00, mas R$ 1.600.000.000,00 era 
para o pagamento de pessoal, sobravam R$ 200.000.000,00 [...], melhorei 
alguns postos de saúde, [...] Recurso absolutamente insuficiente. Existia um 
conluio naquela época, entre o Ministro da Saúde e o Secretário Estadual de 
Saúde, que atuavam politicamente contra a prefeitura. Lastimei as 
oportunidades, saúde pública não tem partido você não pode atuar 
partidariamente. O partido tem que ser o da saúde pública [...]”  (Entrevistado 02) 

 
  

Além disso, podemos observar que a SF era vista como um novo modelo de 

atenção e demandou tempo para ser reconhecido por gestores. A partir desta 

constatação, afirma-se que categoria de coordenadores e profissionais da SF eram 

conhecedores do assunto e mantinham esforços para que novas equipes fossem 

implantadas. 

 Os indicadores relacionados à SF eram apresentados aos gestores do SUS, 

com o intuito de “conquistá-los”. Neste caso, a coordenação da SF passa a gerir os 

recursos destinados a este modelo, possibilitando uma ampliação financeira, 

conforme demonstra a entrevista a seguir:  

 
“Absolutamente, não eram satisfatórios, até porque era um ensaio, se você 
pensar que em 1994 ela começou no nordeste, até chegar à região sudeste e 
até ser reconhecida por gestores da região sudeste como algo realmente 
importante, demorou um tempo, cheguei por volta de 2004/2005, a ter o maior 
orçamento da SMS, mas por uma questão pessoal, ligada à gestão, que eu 
achava que tinha que ser a ordenadora de despesas da época, saí em 2005, 
com um recurso de R$ 100.000.000,00, em 1999 por volta de uns R$ 600.000,00 
(entrevistado9)”. 

 

O registro do coordenador da SF corresponde às falas dos gestores do SUS, 

em relação à inexistência de integração das esferas de governo da mesma época, 

uma vez que o município contribuía com a maior parte dos investimentos 

financeiros. 

O Estado não contribuía financeiramente para o SF, porquanto realizava 

somente as supervisões de equipes e alguns introdutórios, ao passo que o Governo 

Federal repassava valores através do fundo a fundo. 

 
“Na minha época não, tanto que este foi o grande problema, na verdade neste 
período nos desbravamos uma floresta densa, porque nós não tínhamos nem o 
acordo com as três esferas, nem a legitimação dentro da prefeitura. Nós tivemos 
que começar a mostrar o nosso trabalho, pra conseguir recursos financeiros, 
para que eu considerasse uma grande vitória com seis anos de atuação, ao final 



 

 

ter a maior fonte de renda da secretaria de saúde, mas foi a duras penas, não há 
a menor dúvida. O Estado, a única coisa que ele fazia era a supervisão das 
equipes, a proposta inicial dos treinamentos introdutórios que rapidamente nós 
absorvemos, o federal não participava de nada, só com os incentivos naturais da 
implantação de cada equipe de Saúde da Família, não havia nada de Plus com 
relação a isso, eu acho que o grande problema, grande do município do Rio se 
comparado as outras grandes metrópoles como São Paulo e Belo Horizonte, que 
tiveram um incentivo estadual muito grande na época, nós não tivemos incentivo 
financeiro.(entrevistado 9)”. 
 

 

Atualmente, existe um discurso de coalizão política e o município do Rio de 

Janeiro assume o compromisso de favorecer a alocação de recursos financeiros a 

favor da atenção primária. Sobretudo ao avaliarmos os repasses financeiros, 

verificamos déficit de repasse do Estado, independente do governo. Os 

investimentos acontecerão pontualmente da esfera municipal, conforme nos remete 

a fala do entrevistado 03: 

 
“No início [da gestão], não existia recurso financeiro suficiente. A expansão só foi 
possível quando aumentaram os recursos de R$ 1.900.000.000,00 para R$ 
4.500.000.000,00. A prefeitura se esforça e temos a participação do MS.” 
(entrevistado 3). 

 

 Nesta categoria de análise, entrevistamos gestores ligados diretamente ao 

secretario municipal de saúde. Da mesma forma, os entrevistados foram 

questionados em relação aos investimentos financeiros da atenção primária e 

explicaram um pouco dos investimentos realizados no passado. Neste caso, a fala a 

seguir nos remete a falta de conhecimento em relação aos valores pecuniários, que 

eram disponibilizados naquela época.   

 
 

“Eu acho que não eram suficientes para investir em nada, era muito pouco, tinha 
um repasse do MS, mas eu não sabia explicar. Eu dizia que era cliente de quem 
administrava os recursos. Com as OS’s eu tenho medo de como será mantido.” 
(Entrevistado 04) 

 
 

Conforme a entrevista a seguir, verificamos que o financiamento era vinculado 

a assistência hospitalar; contudo, houve uma atualização no investimento da 

atenção primária na Secretaria Municipal de Saúde. 

 
“O RJ, em 2008, gastava 15,7% com saúde do seu orçamento. Desse gasto, 
83%, eram gastos com hospitais de alta complexidade, [...], o nosso objetivo é 



 

 

praticamente chegar à metade ou 70 % dos recursos gastos com APS, inverter 
essa lógica, isso certamente vai trazer mais benefícios para as pessoas em 
termos de resultados[...], é claro que existia um sub-financiamento, a gente saiu 
de 15% do orçamento da prefeitura para 22%, também tínhamos um aporte 
maior executando e ampliando as equipes de SF, de recursos financeiros pelo 
PAB variável, outra questão importante, na questão financeira, é que a 
subsecretaria de atenção primária saiu de R$ 288.000.000,00 de gastos com SF, 
para R$ 1.200.000.000,00, para chegar em 40%, então se a gente tivesse 70% 
de cobertura de SF na cidade, a gente vai estar gastando aproximadamente R$ 
2.400.000.000,00, que é perfeitamente viável numa secretaria que tem de 
orçamento R$ 4.000.000.000,00, que é possível de fazer, financeiramente viável 
e é sustentável, que é mais importante. Mas é claro, que o financiamento federal 
precisa ser discutido.” (Entrevistado 05) 
 
 

Por este viés, verificamos que os recursos repassados pelo Ministério da 

Saúde são extremamente inferiores ao gasto real realizado nas equipes de Saúde 

da Família. Segundo os dados estatísticos extraídos do Fundo a Fundo, em 2002, o 

investimento financeiro abarcava R$ 59.690.944,58; e, em 2012, passou a R$ 

288.589.178.12. O gasto atual é em torno de R$ 1.200.000.000,00; não obstante, 

cabe explicitar que ao município arca com o financiamento da maior parte dos 

gastos relacionados à ESF.   

Em que pese este discurso de coalizão política, avaliamos que os repasses 

financeiros acompanharão a inflação e não houve um grande investimento da esfera 

federal. Ocorreu um aumento financeiro, devido a expansão da ESF no município do 

Rio de Janeiro.  

 

 
 

8.2 – ACORDO ENTRE AS ESFERAS DE GOVERNO 
 

Conforme pode se constatar a seguir, podemos observar as opiniões em 

relação ao acordo nas esferas de governo em relação às politicas de saúde e a 

expansão da Saúde da Família, que foram prejudicadas por desafetos partidários e 

até mesmo de cunho pessoal. Produzimos padrões de resposta, e, nesta 

categorização entre os entrevistados, valorizamos aqueles que pontuaram a falta de 

apoio politico naquela época.  

 



 

 

“Não, não houve acordo. Um ambiente de briga,[...] Não tínhamos mais diálogo, 
mas arranquei vários convênios, obra no hospital da Lagoa, salas cirúrgicas no 
Andaraí...” (Entrevistado 01) 
 
 “Absolutamente, a SMS/RJ era punida, penalizada, eram só críticas, nunca fui 
procurado por ninguém, para poder discutir o que se poderia fazer para melhorar 
a atenção primária. Era o grupo federal e o estadual contra o municipal, eram 
feitas muitas críticas, mas o nosso prefeito era sabidamente difícil, fazia uma 
política agressiva, mas eu não tinha nada a ver com isso, todo mundo conhecia 
a minha história.” (Entrevistado 02). 

 
   

 Nestes registros documentados, mais uma vez fica evidente a falta de 

oportunidades de integração; no entanto, os discursos técnicos entre profissionais 

das 03 esferas de governo demarcam a falta de integração, que ocorria entre os 

entes hierárquicos na esfera politica, como se observa nas citações abaixo:  

 
“Muito difícil o diálogo. Nós nos reuníamos com os técnicos do Estado, mas se 
as esferas superiores não se falam, fica difícil [...]” (Entrevistado 04) 
 
“Não havia um grande apoio do governo, como o governo municipal não era do 
mesmo partido que o federal e estadual, eu acho que isso foi um fator 
importante, que não teve o apoio das outras esferas para a estratégia, como tem 
hoje, dos três estarem afinados.” (Entrevistado 06) 
 

Atualmente, o discurso é de total integração entre as instâncias de gestão do 

SUS, com apoio das esferas governamentais e apoio a APS. Entretanto, o 

entrevistado nº8 concorda com o diagnostico positivo desta integração, embora em 

sua fala chame a atenção para a falta da oposição politica que, de alguma forma, 

pode inibir as criticas na gestão: 

 
“Sim. Tem a participação nesse ponto específico do Governo Federal, sempre 
houve entendimento do federal e estadual que deveríamos caminhar nessa 
expansão.” ( Entrevistado 03) 
 
“Sim, totalmente, o apoio do ministro Temporão foi fundamental, para que a 
gente pudesse ter um sistema de saúde mais organizado e fortalecido na APS”. 
(Entrevistado 05) 

 
“Para além do campo da saúde, teve essa conjuntura política, que valorizou esse 
alinhamento, até porque na história recente do Rio, sofremos muito a 
consequência desse apartheid político, dessas concepções muito intransigentes, 
muito rigorosas, com os governos municipal, estadual e federal sem nenhum 
entendimento, fora os técnicos que concordavam com suas carências, suas 
dificuldades e acabávamos buscando um apoio mútuo, do ponto de vista político 
ficava inviabilizado, eram vários níveis de acordo. E acho que esse alinhamento 



 

 

todo, porque também ao longo do movimento você vai percebendo que este 
alinhamento, esta coesão, ela também pode ter efeito negativo. Porque precisa 
de uma oposição, de um contra-argumento, de uma crítica [...] (Entrevistado 08) 
 
 

 

8.3 – EXPANSÃO DA SF NO MUNICIPIO DORIODE JANEIRO 
 

O fortalecimento da APS é um processo gradativo, através do aumento da 

cobertura de famílias em todos os estados do país. Nessa perspectiva, 

demonstraremos como ocorreu a expansão do SF do ponto de vista de alguns 

gestores. Foi possível observar também que a proposta é recebida por parte do 

grupo com pouco embasamento teórico a respeito da SF, indicando a necessidade 

de entendimento e aprofundamento através de trocas de experiências entre os 

atores envolvidos neste processo.  

Destarte, compreende-se através da fala do entrevistado nº1, quando 

questionado sobre a SF e a expansão deste modelo na época de sua gestão; ou 

seja, há potencialidade para o desenvolvimento do SF. Assim como existem 

limitações neste seguimento, havia uma preocupação constante com a rede 

hospitalar. A implantação de equipes ocorria em imóveis alugados e a falta de 

estrutura física dificultava a manutenção das equipes e a sustentabilidade do projeto, 

conforme nos remete a opinião destes gestores: 

 
 
  

  “Eu gosto do projeto, é impossível não gostar, fala de prevenção, a descrição e 
tudo mais, tenho algumas boas lembranças dos projetos que implantamos. [...] 
Houve ampliação no Morro do Alemão,..., tínhamos que colocar a unidade dentro 
da comunidade, para ser feita a visitação, uma das características do programa 
na época [...] O programa sofreu modificações e ajustes para o RJ. Você alugava 
uma casa e adaptava esta casa para ser uma unidade de saúde com todos os 
rigores como entrada de serviço para as doenças contagiosas, tuberculose... 
preconizada pela ANVISA. Alguns imóveis eram inapropriados, não tinha energia 
elétrica, nem água corrente para serem uma unidade de saúde, por isso era 
muito caro, faltava infraestrutura, era muito difícil instalar as equipes [...], tem que 
tomar cuidado com a demagogia, é muito bom né, mas quanto custa?”. Eu não 
vou fazer uma ação de prevenção de saúde e que comprometa R$ 200.000,00 
de um orçamento, se eu tenho problema de remédio em uma emergência, [...]. 
Foi um período muito difícil, mais a intervenção de 2005, [...]. Então entramos 
numa condição radical de briga e devolvemos os hospitais federais. 
(Entrevistado 01) 

O depoimento abaixo reafirma a falta de investimentos na SF:  



 

 

“Não ocorreu, não houve expansão.” (Entrevistado 02). 
 

O entrevistado abaixo, por sua vez, entende que há uma recente expansão, 

no que tange ao momento atual que se desprende do passado na fala de um dos 

gestores do SUS no que concerne à expansão da SF. 
 
“Tínhamos no início da gestão cerca de 7% da cobertura, metade estavam 
completas. Hoje temos 35% com equipes completas, mais de 2.000.000 de 
pessoas. Entendo que é um nível de cuidado primário, fundamental para 
organizar o sistema com prevenção, promoção de saúde. Enfim o formato de SF 
me parece muito apropriado para um país continental como o nosso, apesar de 
todos os desafios. (Entrevistado 03) 

 
 

Ao que tudo indica, a seguir pelas falas, a SF ultrapassou em muito os limites 

de um programa e é uma política de saúde, estando contemplado na agenda dos 

gestores do SUS. A progressiva expansão da Saúde da Família no Rio de Janeiro, 

particularmente nos últimos quatro anos, é outra evidência significativa da crescente 

importância desse modelo para a organização da APS. Em contraste com o modelo 

proposto pelo ministério da saúde, contudo, alguns estados e municípios seguem 

sua agenda conforme prioridades locais.  

No que se refere ao processo de expansão da SF, imprevistamente o 

município do Rio de Janeiro muda o seu rumo, focado na rede hospitalar e retoma a 

expansão do SF. Veremos a seguir que os entrevistados que atuavam como 

coordenadores do SF possuíam expertises e vontade para que a implantação 

acontecesse há muitos anos. Inclusive pode-se observar que houve falas 

emocionadas quando os entrevistados foram questionados. 

 Primordialmente, o recurso financeiro se faz necessário no tocante à 

integração das esferas; não obstante, o programa de Saúde da Família seja muitas 

vezes visto como um modelo concorrente, de modo que até nos dias de hoje é 

comum presenciar temores de profissionais em relação ao seu progresso e 

expansão. 

 
“Expansão não, eu implantei. Na verdade, eu e a equipe que estava sob minha 
coordenação, implantamos as primeiras unidades de Saúde da Família do 
município do Rio, chegamos a 119 equipes no momento que eu saí, tinham 119 
equipes de SF completas, e depois que eu saí, começou completamente o 
“boom” no RJ.” (Entrevistada 09) 

A seguir outro entrevistado aponta o discurso da época: 
 



 

 

 
“A questão do recurso era complicada, o início da implantação consumia muitos 
gastos, era um modelo novo e visto como concorrente, também não era 
absorvido como uma política para atenção básica. Embora atenção básica e 
primária, na própria legislação federal já diria que tem o mesmo sentido, na 
época só falávamos básica. Você não tinha local suficiente para instalar as 
equipes. [...] Foi um processo, você alugava os imóveis, muitos residenciais, e 
tinha que transformar em uma unidade de saúde, adequar conforme os padrões 
da vigilância sanitária com custos altíssimos. Era difícil, talvez isso tenha sido o 
ingrediente para a “coisa não acontecer”, que se pensou em fazer, quando foi 
ficando caro, “Vamos reduzir”. Diziam que tinham pessoas contra a Saúde da 
Família, que iria falir o município, pois investiam muito dinheiro, hoje temos mais 
de 30% de cobertura, vemos que isso não é uma plena justificativa. Em 4 anos, 
isso fez um “boom”. O financiamento não é só o “X” da questão, existem outras 
questões envolvidas.” (Entrevistado 10) 
 
 

Por estas concepções, verificamos que a implantação da SF em imóveis 

alugados era um processo caro e demorado, em relação ao ensejo de adequação 

das normas da ANVISA. Entretanto, atualmente as unidades de SF receberam a 

nomenclatura de Clínicas de Família, com estrutura definidas através de 

documento34, inclusive toda a mobília foi listada como itens necessários para as 

respectivas inaugurações. Este modelo foi idealizado por uma equipe de 

implantação, seguindo as diretrizes implantadas em Portugal. 

Atualmente, as unidades, que possuem somente equipes de SF, recebem a 

classificação de “modelo A” e são construídas em terrenos ou imóveis públicos, 

através de um layout, baseado no modelo de Portugal, utilizam a nomenclatura de 

Clinica da Família, sua estrutura, mobiliário e recursos humanos são adquiridos 

pelas organizações sociais, geridas por cada coordenação de área. Todavia, 

existem várias unidades modelo A na antiga estrutura; e, neste caso, recebem a 

nomenclatura de Centro Municipal de Saúde. Como nos remete a entrevista abaixo: 
 
“Antes da equipe de implantação, quando a gente foi pensar na Clinica da 
Família [...] e a gente meio que deu uma desenhada na estrutura, não estrutura 
de processo arquitetônico, pois isso compete a Rio-Urbe, que fez o projeto da 
estrutura modulada, mas o desenho tinha que ter uma sala de saúde bucal, uma 
sala de procedimentos, e antes o que seriam consultórios de equipe, seria 
interessante agregar a esses consultórios de equipe, por outras experiências 
como de Portugal, salas diferenciadas, que a gente chama de Saúde da Criança, 
Saúde da Mulher, que são salas que qualquer profissional, sejam médicos, 
enfermeiros, vão compartilhar e direcionar para aquela atividade específica, 
então foi pensado desse jeito, a gente criou e hoje tem quatro documentos da 
página da secretaria lançados pra estar trabalhando isso. (Entrevistado 13)” 

                                                
34 Disponível em: http://www.rio.rj.gov.br/web/smsdc/exibeconteudo?article-id=2734300, acessado em 
18/02/2013. 



 

 

 
Autores como Paim e Mendes (1992;1993) indicam condições e rumos para a 

ESF, preocupados com que a SF não reproduza uma atenção dirigida tão somente 

ao patamar populacional mais carente ou de maior risco sanitário. Paim (2007) 

sugere a ampliação do cuidado e de seus resultados por parte das equipes. Neste 

sentido, a ideia é reproduzir um modelo com qualidade e que atenda a toda 

população brasileira. 

 As entrevistas a seguir, no que diz respeito ao entendimento dos gestores em 

relação a Saúde da Família, nos sugerem que faltou entendimento no que seria a 

reorganização do sistema. Infelizmente, constata-se uma visão equivocada da APS 

e com ênfase na atenção hospitalar.  

Além disso, existe uma idéia da SF a ser instituída para a população carente 

que é admissível que se programe, primordialmente, nas áreas desfavorecidas; 

porém, a idéia da estratégia é de acesso para todos, independente da classe social. 

Verificamos agora a visão dos gestores do SUS: 

 
“Eu entendo absolutamente tudo sobre a estratégia, ela é óbvia, é primária, no 
seu ponto de proposta técnica ela é vulgar. Quer dizer é óbvio que você se 
antecipando, fidelizando uma clientela, você vai gastar menos, é muito mais 
justo, socialmente, do que esperar a pessoa adoecer. Eu fiz coisas 
espetaculares nessa direção, como a Casa de Parto Natural em Realengo, 
realizado por enfermeiros[...] isso é prevenção. Como eu sofri para fazer esse 
hospital,[...]. Realengo é um sucesso, queria ter feito mais cinco ou dez, se 
tivesse dinheiro, outra ação de prevenção foi executada por mim”... “Uma 
repórter ligou, falando que visitou os postos de saúde e faltavam remédios”. 
Então falei vou levar remédio em casa pra todo mundo, pelo correio. Fidelizei o 
Programa de Diabetes e Hipertensão com 450.000 pacientes cadastrados, o que 
é isso? Isso é prevenção, é atenção primária, isso vale mais que quantas 
equipes de Saúde da Família. Atendemos 350.000 pacientes com remédios 
simultaneamente. “Foi um sucesso extraordinário.”[...] O Arouca, meu amigo, 
anunciou 650 equipes, mas anunciou sem saber o custo. Não tínhamos verba, 
os hospitais falidos consumiam o dinheiro. “A eficácia desse programa em 
Copacabana é uma, pra lá de Realengo é outra, ele não tinha onde colocar 
essas equipes.” (Entrevistado 1)  
 
 
 “O programa SF é uma pedra angular para o sistema único de saúde. Existiam 
áreas com carência de serviços de saúde muito grande, áreas abandonadas, 
onde as pessoas necessitavam fundamentalmente do SUS[...]. Na zona oeste, 
existiam territórios que tinham entre 20 e 30 anos que não se inaugurava uma 
unidade de saúde.” (Entrevistado 3) 

 



 

 

  

Em 1988, a secretaria municipal de saúde possuía um organograma de 

estrutura organizacional, ocorrendo modificação nesta estrutura em 2009. Nesta 

evolução, chama-nos atenção a divisão da Subsecretaria de Saúde em 

Subsecretaria de Atenção Hospitalar, Urgência e Emergência (SUBHUE) e 

Subsecretaria de Atenção Primária, Vigilância e Promoção de Saúde (SUBPAV). Por 

este viés, sintetizamos as falas a seguir em relação ao organograma da SMSDC/RJ.  

 
“Ocupei o cargo de Subsecretária municipal de Ações e Serviços de Saúde – 
S/SUBASS, naquela época havia só um subsecretário e vários superintendentes 
(saúde coletiva, vigilância sanitária...). Naquela época, o subsecretário tinha 
muitas atribuições, ele gerenciava tanto a atenção básica, como a parte das 
emergências, PAM’s, os posto de atendimento[...], toda a rede ficava sob a 
supervisão do subsecretário de saúde[...], porque eu via a dificuldade do 
paciente, da população, em transitar, nos diversos níveis de atenção, o acesso 
era muito difícil, mesmo antes de eu chegar à secretaria, depois e agora. Apesar 
de toda a expansão do SF.(entrevistado 4)” 
 

Na entrevista subsequente foi citada a importância da transformação do 

organograma para o alinhamento das estruturas da assistência; ou seja,  consiste 

em horizontalizar alinhando os antigos programas de saúde à coordenação de linhas 

de cuidados. 

 
“Na atual gestão, o objetivo foi horizontalizar o organograma, então [...] as 
principais divisões de estrutura da secretaria de saúde e a subsecretaria em 
ações de serviços de saúde, foi dividida em duas: SUBPAV e SUBHUE [...], pois 
era SUBASS. Além disso, todos os programas estavam espalhados pela 
estrutura, o programa de câncer estava ligado ao gabinete do secretário, 
programa da criança e da mulher estava ligado à superintendência de atenção 
especializada, o programa da AIDS, tuberculose e hanseníase estavam ligados à 
superintendência de vigilância, então todas as gerências foram para a mesma 
estrutura, para a coordenação de linhas de cuidados de programas especiais, 
colocando todas as gerências juntas, [...] na coordenação de linhas de cuidados 
que ficou subordinada à superintendência de atenção primária [...] (Entrevistado 
05) 
 

 

É viável considerar que a reavaliação do organograma institucional facilitou a 

divisão de recursos financeiros, possibilitando a APS gerir seus recursos 

descentralizados da rede hospitalar. Quando questionados pela expansão na atual 

gestão, verificamos a descentralização favoreceu a tomada de decisão para o 

incremento desta expansão. A entrevista a seguir nos remete ao processo de gestão 

que foi utilizado na atual gestão. 



 

 

 
“[...] Além da reforma organizacional, tem uma reforma administrativa, que a 
gente descentralizou os orçamentos para 26 unidades orçamentárias para 10 
cargos e 14 hospitais, além da vigilância do nível central, descentralizando mais 
de 80% do orçamento da secretaria. Na atenção primária, descentralizamos 
quase que totalmente o orçamento para as coordenações de área programática. 
Dentro dessa reforma administrativa, também, entram as leis das OS’s e a 
extinção do convênio com as cooperativas e com as ONG’s, colocando que 
todos os profissionais deveriam ser estatutários ou CLT (carteira assinada), e a 
reforma do modelo de atenção e aí a opção de escolha foi o SF, priorizando a 
atenção primária. (Entrevistado 05)” 
 
 

É importante registra que, nas falas de um dos entrevistados, chama atenção 

a ênfase à campanha politica de 2008 do atual prefeito, quando apontava um 

envolvimento com a rede hospitalar, UPAS e combate à dengue.  Contudo, o 

governante político não citava a atenção primária e a ampliação da SF na cidade. O 

entrevistado aponta que foi mérito da equipe redirecionar e retomar a lógica da 

atenção primária. Ou seja, a saúde retoma o caminho já iniciado no passado; no 

entanto, com recursos financeiros neste momento favorável a trajetória: 
 
“Os recursos financeiros, foram bem satisfatórios, eu acho que a gente viveu 
essa transição, foi um momento muito importante a gente acompanhou o 
discurso do candidato a prefeito até então, e que naquela ocasião tinha uma 
ênfase muito grande por causa da parceria com o Estado, havia uma 
concentração em torno das urgências, das emergências, da UPA, do papel do 
município nesta rede, então o candidato Eduardo Paes propagava muito a 
urgência e emergência como prioridades, e acho que foi mérito dessa equipe na 
transição de redirecionar esse raciocínio de remontar essa lógica e a atenção 
primária ganhou de fato um destaque, um orçamento, financiamento 
contrastando com o que era esperado ele foi três vezes maior e muito positivo.” 
(Entrevistado 08) 

 
 



 

 

A estratégia de Saúde da Família é um projeto dinamizador do SUS 

condicionado pela evolução histórica e organização do sistema de saúde no Brasil. 

A velocidade da expansão da Saúde da Família comprova a adesão de gestores 

estaduais e municipais aos seus princípios. Iniciado em 1994, o programa 

apresentou um crescimento expressivo nos últimos anos. A consolidação dessa 

estratégia precisa, entretanto, ser sustentada por um processo que permita a real 

substituição da rede básica de serviços tradicionais no âmbito dos municípios e pela 

capacidade de produção de resultados positivos nos indicadores de saúde e de 

qualidade de vida da população assistida. 

Em verdade a ação busca superar a fragmentação das políticas públicas e é 

entendida como a interação entre diversos setores no planejamento das ações de 

saúde, monitoramento de intervenções para enfrentar problemas complexos e 

necessidades de grupos populacionais. A perspectiva da APS, no âmbito municipal, 

visa à assistência num olhar integral. Verificamos que gestores estavam atentos às 

transformações e a mudança do cuidado. 

 
“As prioridades, eu acho que a lógica dos programas era muito vinculada, então 
saúde da mulher, saúde da criança, doenças crônicas, tuberculose, saúde bucal, 
os cânceres (próstata, pulmão, colo de útero, de mama), eles eram bastante 
fortalecidos. Acredito até que mais que atualmente, agora prioridade era o 
ensaio dessa possibilidade de expansão de APS no Rio, numa lógica de integral, 
com um olhar integral, com uma equipe multidisciplinar e tudo mais, eram os 
dois momentos em que muitas vezes era um certo conflito em que alguém queria 
trabalhar integral como éramos nós do SF com a lógica dos programas, pois os 
programas queriam que reproduzíssemos os conteúdos programáticos das 
unidades de saúde básicas tradicionais e a gente não acreditava nisso, 
acreditava que o olhar tinha que ser integral. Obviamente, que embasado 
cientificamente pelos programas, que tinham um olhar de forma 
integral”.(Entrevistado 09) 

 
Primordialmente, foi possível avaliar diante da categorização a semelhança 

na resposta em relação à definição de atenção primária, onde os oito entrevistados 

da categoria de profissionais, que estiveram à frente da gestão da Saúde da Família 

na Secretaria Municipal de Saúde, entendem como prioridade do usuário no 

ingresso ao sistema de saúde. Por este raciocínio, assevera-se que a maioria dos 

entrevistados aponta como elemento de impedimento ao desenvolvimento do projeto 

social a falta de recursos financeiros para investimento na atenção primária e a falta 

de integração das esferas de governo. Apresentado na categorização a seguir: 

 



 

 

Categorização dos Profissionais, definição da atenção primária a saúde, avaliação dos 
acordos das esferas de governo e repasses financeiros. 

 
Entrevistado  Definição de APS Recurso 

Financeiro 
Satisfatório 

Acordo de 
Esfera de 
Governo 

Nº 6 “É um modelo, hoje em vigor no Brasil, prioritariamente, a 
porta de entrada pro sistema [...]”  

NÃO NÃO 

Nº 7 “É o nível mais elementar de atendimento, é o nível inicial, 
prioritário, porque a partir dali que a pessoa é acompanhada, 
orientada, é um nível de acompanhamento pleno da saúde 
das pessoas [...]”  

NÃO NÃO 

Nº 8 “Atenção primária em saúde, participei um pouco da 
elaboração desse conceito, [...] Eu tenho um ponto de vista 
muito pessoal em relação a isso por estar meio que metido 
um pouco nisso, meu ponto de vista foi uma variância 
apenas porque a atenção primária desde a na Conferência 
de Alma Ata na União Soviética, [...] foi um dos países que 
desenvolveu o conceito na prática. Nos serviços de atenção 
primária havia um preconceito muito grande de quando se 
discutiu a política em território nacional brasileiro e a atenção 
primária já vinha carregado de um discurso pejorativo, de um 
discurso crítico por parte das elites, principalmente muito 
pesado, dizendo que era uma medicina para pobre, um 
serviço exclusivamente voltado para as carências, que eram 
ações focadas na pobreza [...]”  

SIM SIM 

Nº 9 “Atenção primária, na verdade é a porta de entrada do 
sistema, é como o sistema deve ser organizado em toda a 
sua dimensão, chegando até os níveis de maior 
complexidade, então a atenção primária é a base de tudo 
[...]”  

NÃO NÃO 

Nº 10 “Atenção primária é um nível da atenção que é a porta de 
entrada do Sistema de Saúde, mas que é estratégico 
quando se fala da saúde da população, porque você não só 
trabalha com ações, você vai abordar a primeira ação, vai 
trabalhar a prevenção e mais importante, a promoção de 
saúde”.  

NÃO NÃO 

Nº 11 “Bom, atenção primária de saúde é toda aquela, alguns 
autores entendem como a porta de entrada do sistema, na 
verdade a gente compreende que o paciente faz qualquer 
itinerário para entrar no sistema, mas digamos que seria a 
porta de entrada preferencial”.  

NÃO NÃO 

Nº 12 “Atenção primária nada mais é que a porta de entrada de 
todo e qualquer cidadão que tenha o acesso ao serviço de 
saúde, então atenção primária ou atenção básica”.  

SIM SIM 

Nº 13 “Atenção primária é a primeira linha do cuidado, é a principal 
porta de entrada do usuário ao Sistema Único de Saúde, 
onde você tem atributos essenciais: integralidade, 
coordenação do cuidado e acesso são atributos essenciais”.  

NÃO SEI SIM 



 

 

A falta de recursos financeiros, foi peculiar na fala de vários entrevistados, 

também possibilitou compreender que a falta de recursos pecuniários coincidia com 

a desarmonia dos governantes, de maneira que algumas respostas demonstram que 

o investimento financeiro se origina do município, ocorrendo repasse do governo 

federal e a colaboração estadual, que ainda deixa a desejar. Vejamos a seguir: 

 
“A questão financeira do SF, naquele momento, era bastante complicada, tinha 
que ter na verdade, vontade política do governo local para implantar”. O recurso 
federal que tinha era muito pequeno e para manter as equipes, o recurso 
estadual investia pouco, colaborava com treinamento introdutório, era feito na 
UERJ. ” (Entrevistado 12). 
 
“Foi triplicado com orçamento próprio de receita municipal e de reequilíbrio 
porque não é só um aporte pra saúde, houve também um reequilíbrio do que era 
determinado para a área hospitalar e para a área ambulatorial também foi uma 
equação reequilibrada [...] Constitucionalmente você tinha aquelas parcelas, que 
cada um dos Estados é obrigado a aplicar na saúde mais ou menos 12% do 
investimento total, o município que vinha de uma série histórica aquém do limite 
esperado e ele supera isso, não só corrigiu essa defasagem como superou o 
montante mínimo [...], o montante repassado pelo governo federal chega a ser 
menos da metade do custo total para executar a estratégia, e isso coloca os 
municípios em situação de defasagem em relação a cumprir os gastos, 
principalmente quando o Estado, que é o terceiro componente deste sistema não 
entra com recursos. Atualmente o Estado não faz a transferência de recursos, a 
gente tinha conseguido elaborar uma estratégia, constituindo um recurso cheio 
de critérios, cheio de amarrações, que levavam em conta o índice de 
desenvolvimento municipal, que levava em conta a autonomia da administração 
das contas e chamamos de “pabinho”. (Entrevistado 08) 
 

 
Apesar do grande momento de expansão do SF, existe a preocupação com a 

manutenção dessas estruturas em manter-se em outros governos, o que representa 

um fator fundamental para a assistência da população. 

 
“[...] mas tem algumas coisas que me preocupam, uma coisa é a 
sustentabilidade financeira das unidades de saúde atualmente implantadas, 
então eu estou pensando como gestora, como manter aqueles equipamentos, 
como manter a infraestrutura de raios-X, ultrassom, dentro da unidade. Como 
manter toda essa infraestrutura me dá um medo muito grande, e é puro medo, 
não tem fundamentação técnica nenhuma, por que estou fora muito tempo, eu 
tenho medo que se reproduzam os CIEPS, lindos no início, mas sucateados 
hoje. Então, assim, manter esse padrão que, hoje, a gente encontra aqui, é um 
padrão lindo de primeiro mundo e tudo mais, vai custar muito caro e não sei até 
quando o município do RJ vai bancar isso, mas espero que seja pra sempre, 
tomara que os próximos gestores que cheguem, tanto da prefeitura, quanto da 
secretária de saúde, da administração, do planejamento, até porque não é só 
saúde que faz isso, tem todos os outros secretários juntos que organizam o 
orçamento da prefeitura. (Entrevistado 09). 



 

 

Dentro do que foi pesquisado, surgiram questões relacionadas à forma de 

contratação dos profissionais que atuam unidades de SF. A seguir apresentamos as 

considerações de entrevistados, que atuam no momento e aqueles que não estão 

no processo de expansão. Os entrevistados abaixo têm uma opinião favorável, 

levando em consideração que, na época de sua gestão, utilizavam-se as ONG’s 

para contratação dos profissionais da Saúde da Família e profissionais terceirizados.  

Nesta passagem, gestores pontuam demora nos processos das ONG’s. 

 
“Eu trabalhava com as cooperativas, elas eram horrorosas [...]. Fiz o Hospital de 
Acari, com a intenção de ter a gestão terceirizada. Você não tem servidores 
públicos disposto e com interesse de trabalhar onde moram os que mais 
precisam. Problema grave. Não tem médicos especialistas, não adianta ter 
ressonância na zona oeste, porque não tem servidores para atuar, sou 
extremamente a favor da terceirização. Sou totalmente favorável às 
organizações sociais, em primeiro lugar o interesse do público. Não interesse de 
corporações.” (Entrevistado 01) 
 
 
“[...] Naquela época tinha uma burocracia imensa, o contrato tinha que ser 
aprovado, não era focado os recursos, visando a unidade. Você tinha uma ONG 
e queria implantar em tal lugar, então o processo antes de saber se aquela 
comunidade é a comunidade que realmente interessa[...] quando tudo estivesse 
pronto, você podia implantar a equipe. Esse processo demorava uns dois anos, 
e era tudo muito esquizofrênico, você tinha equipe que contratava o pessoal mas 
a obra não tinha acabado, tinha equipe que a obra já tinha acabado mais não 
tinha pessoal, porque não era um processo todo junto, por um lado corria a 
questão do recursos humanos, por outro lado as licitações pra compras e por 
outro lado a obra, a impressão que eu tinha é que ninguém apoiava e agora 
acontece de forma diferente, pois do lado de fora eu posso ver, que parece que 
a coisa caminha meio que junta, porque antes era o “samba do crioulo 
doido”.(Entrevistado 11) 
 

“Se não tivesse acontecido à contratação pelas OS’s, não teria expandido 
da forma como a gente expandiu, [...] antes somente com concurso público, não 
conseguiríamos essa expansão, com ONG’s tínhamos sérios problemas, a gente 
sabe que tem, estamos no caminhar, trabalhando com OS’s, fez com que a 
gente conseguisse caminhar e mudar a cara do RJ”. (Entrevistado 13) 

 

Neste contexto, ocorreu a participação das organizações sociais, através da 

Lei 5026, no dia 15 de maio de 2009, sancionada pelo prefeito Eduardo Paes, as 

Organizações Sociais cujas atividades sejam dirigidas à saúde poderão atuar 

exclusivamente em unidades criadas a partir da entrada em vigor desta Lei, no 

Hospital Municipal Ronaldo Gazolla e nos equipamentos destinados ao Programa de 

Saúde da Família. Os contratos de gestão de que trata esta Lei serão submetidos ao 



 

 

controle externo da Câmara dos Vereadores, que o exercerá com o auxílio do 

Tribunal de Contas, ficando o controle interno a cargo do Poder Executivo. 

 
“Foi votado uma lei, na Câmara dos Vereadores, sobre as OS’s para extinção 
dos processos com as ONG’s, e aí se deu o lançamentos do edital e a 
qualificação das OS’s que assumiram os funcionários que saíram das ONG’s, foi 
pactuado que quem já trabalhava, iria continuar trabalhando, só que com outro 
contrato, não foi feito um novo processo seletivo, e as futuras pessoas que 
entraram, foram por processo seletivo. Alguns princípios foram importantes, o 
primeiro princípio era que diferente das ONG’s tudo que seria comprado pelas 
OS’s seria patrimônio do serviço público municipal, quando acabasse o contrato, 
diferente das ONG’s, não poderiam levar tudo embora, todos os profissionais 
seriam CLT, carteira assinada, todos deveriam entrar por processo seletivo[...], 
todas as casas alugadas deveriam ser devolvidas e construídas em unidades 
próprias da secretaria e assim por diante.” (Entrevistado 05) 
 

 

Quando há mudança na forma de contratação é necessário avaliar se existem 

competências em recursos humanos, que responderão a nova demanda. Implantar 

uma nova proposta de organização do cuidado implica na necessidade de ter 

pessoas qualificadas para desenvolvê-la. Primordialmente, a importância do 

processo de capacitação e valorização dos profissionais quer para os 

gestores/profissionais, sejam eles estatutários ou terceirizados.  

 
“Não podemos entender, que vamos formar novos profissionais 
(responsabilidade da universidade). No edital SF está prevista as atribuições que 
serão executadas, ele precisa saber se tem ou não o conhecimento, ele também 
“tem que correr atrás”, porém o município ofereceu ao longo dos anos 
capacitação profissional. Acho que é o município quem mais investe. 
(Entrevistado 11)” 

 

De encontro com essa perspectiva, para efetivar as diretrizes do atendimento 

da SF, alguns entrevistados questionam a capacidade dos profissionais/estatutários 

não serem inseridos na expansão da SF. Conforme relato, a dificuldade na 

contratação era somente em relação à categoria médica; porquanto 40h não eram 

atrativos, mesmo que recebesse em seus salários uma gratificação.  Ao longo dos 

anos, o mercado se manteve competitivo e esta categoria teve seus salários com 

aumento significativo. Por outro lado, alguns médicos atraídos pelo salário 

integração a equipes de SF,      porém em alguns casos não possuem perfil para 

atuarem como generalista.  



 

 

“Eu questiono, a não utilização do corpo de trabalho da secretaria de saúde e a 
não valorização desse profissional de saúde da secretaria de saúde, que quer 
encampar o SF [...] Isso eu questiono profundamente, como é que você vai fazer 
um movimento de ampliação da atenção primária sem envolver o funcionário da 
rede, então, eu sinto um alijamento do funcionário público, assim “colocar de 
escanteio”, e eu não gosto disso...” (entrevistado 9). 
 
“Abrimos um grande remanejamento para a rede, quem era da rede de APS, 
viriam por melhoria salarial, ou por gostar do serviço público. Tivemos a adesão 
dos dentistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem. A grande dificuldade foi o 
médico, tratara com desconfiança, pela carga horária de 40h, apesar do ganho 
salarial. Algumas pessoas da área hospitalar também tinham desejo de trabalhar 
na atenção básica. O custo benefício para quem pode ter vários empregos ainda 
não era tão interessante, e médicos com perfil de serviço público, pois a maioria 
já está formada em alguma especialidade. (entrevistado 12)” 
 

Enfim, a atenção à saúde no município do Rio de Janeiro era focada na rede 

hospitalar, estes hospitais desempenhavam um papel de porta de entrada, onde 

grande parte desta população deveria ser atendida no nível primário e secundário. O 

descompasso entre a oferta de serviços e a reorganização da assistência se 

colocava como um obstáculo no desenho de uma rede de atenção à saúde integral e 

equânime. Entretanto, observam-se limitações quanto à qualidade e capacidade de 

resposta dos serviços, tornando complexo o aparelhamento da atenção básica. 

Além disso, é importante destacar que a expansão da SF no município tem 

sido realizada de forma dinâmica. Logo, teremos a oportunidade de mensurar 

indicadores e avaliar a assistência. Nesse sentido, esperamos que a SF ordene o 

cuidado, através de uma rede articulada à disposição de todos e garantindo o 

acesso em todos os níveis de assistência médica.  



 

 

9 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Neste estudo, observou-se que a APS é de extrema relevância na 

organização do sistema de saúde, neste caso, pautado no SF, ainda que durante 

diversos governos o modelo, não tenha sido a prioridade, seja por desavenças 

políticas, baixos investimentos e falta de conhecimento da ESF por parte de alguns 

gestores. Estes fatores foram citados por diversos gestores de saúde, de modo que 

é essencial o conhecimento destes empecilhos para que os próximos governos 

garantam a continuidade dessa expansão. 

Desta feita, podemos citar como principal influência para o atraso na 

expansão a falta de investimentos na APS, uma vez que o repasse de verbas pelo 

governo federal não seja suficiente e o Estado não participa periodicamente do 

repasse para custear o Saúde da Família. Podemos ponderar que este fator 

impossibilitava a implantação sem que houvesse um grande investimento financeiro 

do município do Rio de Janeiro. Além desta questão, o foco do investimento 

municipal estava voltado para a rede hospitalar, pois, no passado, tínhamos 06 

hospitais federais, com administração realizada pelo município; e, segundo os 

gestores entrevistados, os recursos destinados a estes hospitais não era repassados 

aos auspícios da Secretaria Municipal de Saúde através do governo federal. Ainda 

cabe acrescentar que alguns gestores não compreendiam a importância da atenção 

primária, como ordenadora do cuidado através da SF, estes argumentaram a 

necessidade de investir no setor terciário que aparentava ser mais resolutivo. Deste 

modo, havia pouco recurso financeiro para a APS, o que aumentava o número de 

internações devido a falta de prevenção, gerando um círculo vicioso. 

Esta falta de investimento era provocada por desavenças políticas, de 

maneira que as disputas partidárias afetaram diretamente o alinhamento das 

politicas de saúde. Atualmente, observa-se um acordo de políticas de governo; ou 

seja, as três esferas integram suas propostas de governo, possibilitando desta forma 

a expansão da SF em uma proporção nunca visto na cidade.  

Outra dificuldade na implantação foi encontrar imóvel e estruturas físicas 

adequadas, porque, à proporção que os imóveis eram alugados, não apresentavam 

a estrutura necessária para a implantação de uma unidade de saúde. Em função da 

necessidade das primeiras unidades serem localizadas em regiões carentes, os 

imóveis alugados, muitas vezes, apresentavam condições precárias de rede elétrica, 



 

 

fornecimento de água e até mesmo ventilação. Dessa forma, para a adequação dos 

imóveis era necessária a realização de obras, enquanto que os proprietários 

solicitavam seus imóveis após a reforma. 

O momento atual é de grande esperança para a melhoria dos indicadores de 

saúde, de vez que houve uma grande expansão da SF; entretanto, a expansão do 

programa não foi acompanhada na mesma precisão em relação à qualificação de 

profissionais. Por esta razão é importante ressaltar a educação permanente como 

imprescindível, para que estes profissionais sejam capazes de por em prática os 

objetivos da SF.  

Neste contexto, observamos a importância do controle social para expansão 

da SF, enfocando a participação dos usuários na tomada de decisões, pois uma 

população participativa mobiliza as ações governamentais.  Porém, para que seja 

possível conhecer e analisar a SF é essencial a apresentação dos objetivos deste à 

população. 

 Havia dificuldade na contratação de médicos com os antigos salários, pois 

não existia interesse em atuar como generalista em um novo modelo, com carga-

horária de 40h semanais. A grande maioria que possui especialização prefere atuar 

em suas áreas de conhecimento, acenando para o fato de este cenário mudou com 

a melhoria de salários para esta categoria funcional. Contudo, alguns destes 

médicos atraídos pelo incentivo financeiro não são qualificados para a função e 

possuem um olhar fragmentado da assistência; e, em alguns caos, não 

desenvolvem a prática da saúde generalista.  

Por fim, a saúde pública atualmente vive um excelente momento de 

expansão; e à medida que saímos de 1,35% de cobertura de SF em 2002, para 

39,84% em 2012, constata-se a perspectiva de cobertura de 70% até 2016. No 

entanto, é lamentável que a evolução na saúde ainda dependa de alianças 

partidárias e que ainda existam tantos profissionais que não compreendam a 

importância dessa forma de trabalho para a saúde da população. Neste sentido, 

existe a preocupação de que as políticas de saúde sejam mantidas independentes 

dos elos políticos anunciados pelos gestores e que a população, através do controle 

social, não permita que estes desacordos atrapalhem a evolução da SF no município 

do Rio de Janeiro. 
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Anexos: 
 

Quadro 1 – Estrutura organizacional da SMSRJ, 1988. Fonte: Diário Oficial da Cidade 
do Rio de Janeiro, de 28 de outubro de 1989 
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Fonte: SMSRJ, 1998 



 

 

Quadro2 – Estrutura organizacional da SMSDC-RJ, 2009. 

 
Fonte: SMSDC/RJ 
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Apêndice 1: 
 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário, em uma pesquisa. Após ser 
esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, 
assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do 
pesquisador responsável. Desde logo fica garantido o sigilo das informações. “Devido à sua 
ocupação não será possível garantir seu anonimato quando a pesquisa for publicada”. 
 
 
INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 
 
Título do Projeto: Saúde da Família: Uma descrição de sua expansão no Município do Rio 
de Janeiro (2002-2012) 
Pesquisador Responsável: Andrea da Silva 
Email: andrea-da-silva@hotmail.com 
Telefone: 21 7849-0914  
Orientador: Hésio de Albuquerque Cordeiro 
Co orientador: Carlos Henrique Assunção Paiva  
 
O objetivo é avaliar a expansão da Saúde da Família no Município do Rio de Janeiro. Trata-
se de um estudo descritivo da expansão da Saúde da Família. Os questionários serão 
aplicados a gestores e profissionais envolvidos na Saúde da Família no momento atual e em 
outros períodos que envolva os últimos dez anos. 
 
CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO 
 
 
Eu,______________________________________________,_____________________, 
abaixo assinado, concordo em participar do estudo, como sujeito. Fui devidamente 
informado e esclarecido por Andrea da Silva sobre a pesquisa Saúde da Família: Uma 
descrição de sua expansão no Município do Rio de Janeiro (2002-2012), Eu pude questioná-
lo sobre todos os aspectos do estudo. Além disto, me entregou uma cópia da folha de 
informações para os participantes, a qual li e compreendi, com plena liberdade para decidir 
acerca da minha espontânea participação nesta pesquisa.  Depois de tal consideração, 
concordo em cooperar com este estudo. Informar a equipe de pesquisa sobre qualquer 
anormalidade observada. Estou ciente que sou livre para sair do estudo a qualquer 
momento. 
 
Rio de Janeiro,_____de___________de 2012. 
 
Nome: ____________________________________ 
 
Assinatura do sujeito ou responsável: ____________________________________ 



 

 

Apêndice 2: 
ROTEIRO 1:  ENTREVISTA A SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE:   

 

Este roteiro de entrevista faz parte de uma pesquisa a ser apresentada como defesa do 

Programa de Pós-graduação em Saúde da Família/ Mestrado da Universidade Estácio de 

Sá. Sua participação é muito importante para que possamos compreender a expansão da 

Saúde da Família no município do Rio de Janeiro. Agradecemos sua colaboração. 

 

1- Nome completo: 

2-DDD ______ Telefone(s)  

3- E-mail: ________________________________________________ 

4- Nível de escolaridade:_______________________________________ 

5- Formação: 

6- Em sua opinião, quais são as atribuições do Secretário Municipal de Saúde? 

7- Como se deu o convite para atuar como Secretário Municipal de Saúde? 

8- O Sr. é filiado a algum partido politico? Há quanto tempo? 

9- Já ocupou algum cargo politico anteriormente, se sim qual foi o cargo? 

10-Qual era sua atuação antes de assumir a gestão, como Secretário Municipal de Saúde? 

11- Quanto tempo atuou ou atua como Secretário Municipal de Saúde?_____ anos e _____ 

meses 

12- O que entende sobre Atenção Primária a Saúde? 

13- Na sua visão a competência de financiar o SUS, seria de qual esfera de governo? 

14-Houve dificuldade, na gestão como Secretário de Saúde, em decorrência da sua 

formação profissional e área de atuação? 

15- Houve experiência(s) em gestão/gerência prévia ao cargo atual?  

16- Em relação aos serviços de saúde, existi ou/existia alguma demanda especifica do 

prefeito eleito na época? 

17- Na sua gestão como Secretário Municipal de Saúde do município do Rio de Janeiro, 

quais eram as prioridades no contexto da saúde? 

18- Os recursos financeiros eram suficientes para investir na Atenção Primária a Saúde?  

19- Quais eram os recursos financeiros disponíveis para ampliação do SF? 

20- Recursos humanos e estrutura física disponível para ampliação do SF? 

21- Em sua opinião, houve acordo das esferas de governo: municipal, estadual e federal, 

necessárias para o avanço da Atenção Primária a Saúde?   

22- Como ocorreu a ampliação da Saúde da Família na época de sua gestão? 



 

 

23- Quais eram as expectativas da Secretária Municipal de Saúde na época? 24- Houve 

pessoas chaves envolvidas, nesse processo? 

24- O que entende sobre Saúde da Família, tinha a mesma percepção na época de sua 

atuação? 

25- Na sua avaliação, existia alguma prioridade de implantação da Saúde da Família?  

26- Qual futuro o Sr. vislumbra no processo de expansão da Saúde da Família no município 

do Rio de Janeiro? 

  



 

 

Apêndice 3: 
 
ROTEIRO 2: ENTREVISTA AO SUBSECRETÁRIO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA:   

 

Este roteiro de entrevista faz parte de uma pesquisa a ser apresentada como defesa do 

Programa de Pós-graduação em Saúde da Família/ Mestrado da Universidade Estácio de 

Sá. Sua participação é muito importante para que possamos compreender a expansão da 

Saúde da Família no município do Rio de Janeiro. Agradecemos sua colaboração. 

 

1- Nome completo: 

2-DDD ______ Telefone(s)  

3- E-mail: ________________________________________________ 

4- Nível de escolaridade:_______________________________________ 

5- Formação: 

6- Como surgiu o cargo de subsecretario de saúde? 

7- Esta divisão favoreceu a tomada de decisão na expansão da Saúde da Família no 

Município do Rio de Janeiro?  

8- Quais são as atribuições do subsecretario de saúde da atenção primaria? 

9- Como se deu o convite para atuar na Secretaria Municipal de Saúde? 

10- O Sr. é filiado a algum partido politico? Há quanto tempo? 

11- Já ocupou algum cargo politico anteriormente, se sim qual foi o cargo? 

12-6- Qual era sua atuação antes de assumir a gestão, como Subsecretário Municipal de 

Saúde? 

13- Quanto tempo atua como Subsecretário Municipal de Saúde? 

_____ anos e _____ meses 

14- Na sua visão a competência de financiar o SUS, seria de qual esfera de governo? 

15- Acredita que sua formação acadêmica e experiência na Atenção Primária favoreceram 

para a tomada de decisão e expansão do SF? 

16- Em relação aos serviços de saúde, existi ou/existia alguma demanda especifica do 

prefeito na época? 

17- O que entende sobre Atenção Primária a Saúde? 

18- Na sua gestão como Subsecretário Municipal de Saúde do Município do Rio de Janeiro, 

quais eram as prioridades no contexto da atenção primária? 

19- Os recursos financeiros eram suficientes para investir na Atenção Primária a Saúde?  

20- Em sua opinião, houve acordo das esferas de governo: municipal, estadual e federal, 

necessárias para o avanço da Atenção Primária a Saúde?   

21- Houve pessoas chaves envolvidas, nesse processo? 



 

 

22- A estrutura das Clinicas de Família, seguiram algum padrão já existente? 

23- Qual futuro o Sr. vislumbra no processo de expansão da Saúde da Família no Município 

do Rio de Janeiro? 

  



 

 

Apêndice 4: 
ROTEIRO 3:  ENTREVISTA PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE:   

 

Este roteiro de entrevista faz parte de uma pesquisa a ser apresentada como defesa do 

Programa de Pós-graduação em Saúde da Família/ Mestrado da Universidade Estácio de 

Sá. Sua participação é muito importante para que possamos compreender a expansão da 

Saúde da Família no município do Rio de Janeiro. Agradecemos sua colaboração. 

1- Nome completo: 

2-DDD ______ Telefone(s)  

3- E-mail: ________________________________________________ 

4- Nível de escolaridade:_______________________________________ 

5- Formação: 

6- O que entende sobre Atenção Primária a Saúde? 

7- Quanto tempo atuou no Programa Saúde da Família? 

8- Em relação à atuação no processo de expansão do SF, ocorreu em que período e qual o 

tempo de atuação? 

9- Como se deu o convite para atuar na gestão do SF? 

10- Na sua visão os recursos financeiros disponíveis na época eram satisfatórios para a 

expansão do SF? 

11- Acredita que sua formação acadêmica e experiência na Atenção Primária favoreceram 

para a tomada de decisão e expansão do SF? 

12- Em relação aos serviços de saúde, existi ou/existia alguma demanda especifica do 

prefeito na época? 

13- Na sua gestão, quais eram as prioridades no contexto da atenção primária? 

14- Em sua opinião, houve acordo das esferas de governo: municipal, estadual e federal, 

necessárias para o avanço da Atenção Primária a Saúde?   

15- Quais foram às ferramentas utilizadas para a escolha de territórios para implantação de 

novas equipes de Saúde da Família? 

16- Quantas equipes foram inseridas na sua época de atuação? 

17- Existiam recursos humanos e estrutura física suficiente para expansão do SF? 

18- Na sua observação, quais eram as prioridades do Prefeito eleito na época no contexto 

da saúde? 

19- A visão do Secretário Municipal de Saúde em relação a expansão do SF? 

20- Qual futuro o Sr. vislumbra no processo de expansão da Saúde da Família no município 

do Rio de Janeiro? 



 

 

Apêndice 5: Entrevistas na integra. 
 
ENTREVISTA COM RONALDO CEZAR COELHO 
Realizada em sua sala na empresa Multiplic, com duração de 1h e43 minutos. 
 
1- Em sua opinião, quais são as atribuições do Secretário Municipal de Saúde? 
 Coordenador geral do SUS, coordenar as ações do SUS no RJ. Não pode porque a 
situação do RJ é muito específica por ter sido capital. Nós temos aqui, instalações de unidades 
federais, estaduais e municipais, temos uma grande confusão, tudo o que o SUS não é, fico a 
vontade pra falar, porque fui constituinte e, portanto, o SUS nasceu sob o meu testemunho. E 
o ideal de assistência à saúde em esferas de complexidade federal, municipal e estadual não é 
possível de se realizar em curto prazo, só quando uma nova geração de servidores se 
aposentar e uma nova organização se der. Eu era SMS por causa de uma equivocada 
municipalização dos hospitais federais, o município fazia desde gotinha, vacinação, aquele 
extremo menos complexo da assistência ao câncer, alta complexidade e sofisticação, e o 
município dava tudo isso. É impossível fazer tudo isso com competência, com funcionários 
públicos, municipais e federais, e dividindo a área geográfica do RJ com o atendimento do 
estado. Somando-se a isso a questão que não quer calar, que é o problema da independência 
dos municípios e da inoperância de uma política metropolitana. 
 
2- Como se deu o convite para atuar como Secretário Municipal de Saúde? 
O Prefeito César Maia estava com desentendimento com meu amigo Sérgio Arouca, de 
natureza administrativa e técnica relacionada à dengue, um dia despachando sobre região 
metropolitana. 
 
 
3- O Sr. é filiado a algum partido politico? Há quanto tempo? 
PSDB, desde a fundação. Fui deputado em 1986, fui candidato e perdi a eleição, fui nomeado 
embaixador das indústrias, onde trouxe algumas das indústrias de automóvel. 
 
4- Quanto tempo atuou ou atua como Secretário Municipal de Saúde? 
Secretário de 2001 a 2007. 
 
5- O que entende sobre Atenção Primária a Saúde? 
 Entendo como fundamental, sendo que no RJ. Primária é muito ampla, primária é 
emergência, primária é tudo, importantíssima à emergência primária. Portanto, eu reformei o 
hospital Salgado Filho, no Méier, fiz uma nova emergência lá, tomei um terreno do hospital 
do Pão de Açúcar e garanti lá a emergência do Miguel Couto. Fiz o Hospital de Acari, com a 
intenção de ter a gestão terceirizada. Você não tem servidores públicos disposto e com 
interesse de trabalhar onde moram os que mais precisam. Problema grave. Não tem médicos 
especialistas, não adianta ter ressonância na zona oeste, porque não tem servidores para atuar, 
sou extremamente a favor da terceirização. 
 
6- Na sua visão a competência de financiar o SUS, seria de qual esfera de governo? 
 O financiamento deveria ser das três esferas. 
 
7-Houve dificuldade, na gestão como Secretário de Saúde, em decorrência da sua formação 
profissional e área de atuação? 
Sou gestor, empresário, tenho mais capacidade que o médico. 



 

 

 
8- Houve experiência(s) em gestão/gerência prévia ao cargo atual?  
 Como administrador, criei grandes empresas, tive muito mais experiência e preparo 
que um médico, não digo de um enfermeiro, mas de um médico que não estuda nenhuma 
matéria de administração. 
 
 
9- Em relação aos serviços de saúde, existi ou/existia alguma demanda especifica do prefeito 
eleito na época? 
 Não, ele não tinha prioridade. A prioridade foi minha, eu trabalhei com as prioridades, 
enfrentei a epidemia da dengue. A SMS foi muito proativa, fiquei no Lincoln, passava sábado 
e domingo procurando focos. 
 
 
10- Na sua gestão como Secretário Municipal de Saúde do município do Rio de Janeiro, quais 
eram as prioridades no contexto da saúde? 
 Combate à dengue. Criar a consciência, de que as comunidades é que teriam que ter 
consciência de que a população criava os mosquitos. Enfrentar a crise financeira e sair com 
menos cinco hospitais. A Unidade de Acari foi um sucesso. Os enfermeiros podem ser bons 
administradores, dar um centro cirúrgico para um enfermeiro é melhor do que dar para um 
médico, o que não dá é para gerir um grande hospital, pois os médicos não aceitam, eles são 
os donos do ato médico, médico é médico e vamos respeitar. 
 
 
11- Os recursos financeiros eram suficientes para investir na Atenção Primária a Saúde?  

Não, nós vamos de uma crise financeira enorme, os recursos não eram suficientes. O 
MS gostava de fazer propaganda, que era de R$ 5900,00, mas para cada equipe era de R$ 
23000,00. Abrimos, mas com muita dificuldade. 
 
12- Recursos humanos e estrutura física disponível para ampliação do SF? 

Não, o RH não era porque na crise eu não podia expandir. SF é para você investir em 
situações normais de organização do sistema, o orçamento ficou congelado. Eu trabalhava 
com as cooperativas, elas eram horrorosas, respondi ao MP, que eu não tinha profissionais 
para atuar em algumas áreas, qual médico que vai atuar lá em Santa Cruz? Sou totalmente 
favorável as OSs, em primeiro lugar o interesse do público. Não interesse de corporações. Eu 
provei no MP que os funcionários poderiam atuar em Acari eram administrativos e somente 
um médico que poderiam atuar no hospital, os consultórios funcionam o dia inteiro. 
 
13- Em sua opinião, houve acordo das esferas de governo: municipal, estadual e federal, 
necessárias para o avanço da Atenção Primária a Saúde?   
 Não, não houve acordo. Um ambiente de briga, no supre: você não me paga o que me 
deve. E tiravam os funcionários todos os dias do MS. Mas era no município que estavam os 
melhores, a equipe do RJ é a mais bem preparada. Não tínhamos mais diálogo, mas arranquei 
vários convênios, obra no hospital da Lagoa, salas cirúrgicas no Andaraí. 
 
14- Como ocorreu a ampliação da Saúde da Família na época de sua gestão? 
 Fiz diversas, morro do Alemão, fizemos equipes SF na Rocinha. O RJ tem oferta de 
equipamentos enormes, num período de falência, não poderia ser prioridade a SF. 
 
 



 

 

15- O que entende sobre Saúde da Família, tinha a mesma percepção na época de sua 
atuação? 
 Eu entendo absolutamente tudo sobre a estratégia, ela é óbvia e primária, no seu ponto 
de proposta técnica ela é vulgar. Quer dizer é óbvio que você se antecipando, fidelizando uma 
clientela, você vai gastar menos, é muito mais justo, socialmente, do que esperar a pessoa 
adoecer. Eu fiz coisas espetaculares nessa direção, contra o sindicato, contra o PT, como a 
Casa de Parto Natural em Realengo. Os sindicatos eram contra, os médicos eram contra, pois 
diziam que pessoas iriam morrer, e por isso já nasceram milhares de crianças de parto normal. 
O importante foram as milhares de consultas de pré-natal, os partos de risco que eu tinha que 
perseguir e atingir minha clientela alvo. Uma gestante HIV vai para o hospital em São 
Cristóvão, nisso eu reduzo de 50% menos 3% a taxa de infecção, isso é prevenção. Como eu 
sofri para fazer esse hospital, fiz alianças com as organizações sociais. Realengo é um 
sucesso, queria ter feito mais cinco ou dez, se tivesse dinheiro, outra ação de prevenção foi 
executada por mim. 

“Uma repórter ligou, falando que visitou os postos de saúde e faltavam remédios”. 
Então falei em levar remédio em casa pra todo mundo, pelo correio. Fidelizei o Programa de 
Diabetes e Hipertensão com 450.000 pacientes cadastrados, o que é isso? Isso é prevenção, é 
atenção primária, isso vale mais que quantas equipes SF, há milhares atendendo 350.000 
pacientes com remédios simultaneamente. Não há isso na história do Brasil, um produto que 
eu inventei andando na praia, um cardiologista, médico fez a parte técnica, 10 postos foram 
cobaia. Quer entregar o remédio em outro endereço? Na igreja, na cunhada, no posto de 
saúde? Onde você quer? Foi um sucesso extraordinário. 
  
16- Na sua avaliação, existia alguma prioridade de implantação da Saúde da Família?  
 Eu gosto do projeto, é impossível não gostar, fala de prevenção, a descrição e tudo 
mais, tenho algumas boas lembranças de projetos que implantamos. O RJ é muito especial, 
pois grande parte do território era ocupada e tínhamos que fazer acordo de convivência com 
facções criminosas. Às vezes, esses acordos passaram por conflito de comando. Como o posto 
de Acari onde trabalho, foi inviabilizado. Morro do Alemão houve implantação nas franjas, 
mas é muito difícil, às vezes tínhamos que dar explicações ao Ministério Público, tinha que 
colocar a unidade dentro da comunidade, para ser feita a visitação, uma das características do 
programa na época. O programa sofreu modificações e ajustes para o RJ. Não dá pra 
comparar o agora com o antes. 
Você alugava uma casa e adaptava esta casa para ser uma unidade de saúde com todos os 
rigores como entrada de serviço para as doenças contagiosas, tuberculose em crianças e 
adultos preconizada pela ANVISA. Alguns imóveis eram inapropriados, não tinha energia 
elétrica nem água corrente para serem uma unidade de saúde, por isso era muito caro, faltava 
infraestrutura, era muito difícil instalar as equipes é um trabalho valioso, mas a ajuda federal 
era em torno de R$ 5.900,00 de estímulo mensal e eu gastava R$ 23.000,00 por cada equipe, 
referente a última conta que fiz no Alemão, variava se tinha equipe de saúde bucal mas era 
rigorosamente acima de R$ 20.000,00 por mês, tem que tomar cuidado com a demagogia, é 
muito bom né, mas quanto custa? 
Agora evolui pra policlínica que não está dentro da comunidade, estão concentrando num 
local próximo, sou a favor. Também passamos por um período financeiro terrível de 2002 a 
2005, porque em 2002 o dólar subiu e os custos impactaram nos insumos como 
medicamentos. O governo deixou de fazer o repasse dos cinco hospitais, tudo isso para que 
entrássemos numa situação de agonia financeira e ficamos devendo algo em torno de R$ 
250.000.000,00 na praça, então você começa a priorizar atendimentos, atenções. Eu não vou 
fazer uma ação de prevenção de saúde e que comprometa R$ 200.000,00 de um orçamento, se 
eu tenho problema de remédio em uma emergência, eu não tenho como explicar pro seu filho 



 

 

ou nosso filho a falta de um medicamento na emergência. Foi um período muito difícil, mais a 
intervenção de 2005, pois os sindicatos pressionaram e foi decretada a intervenção política na 
saúde do RJ. Então entramos numa condição radical de briga e devolvemos os hospitais 
federais, ficamos com os hospitais municipais. Recebemos uma indenização que nunca foi 
pago, um passo atrás, pois os hospitais deveriam ser repassados para o Estado, para 
reorganizar o SUS. 
 
17- Qual futuro o Sr. vislumbra no processo de expansão da Saúde da Família no município 
do Rio de Janeiro? 

Eu estou desinformado se mudaram o desenho do programa, chegar num município, 
num deserto sanitário, organizar meus agentes de saúde e uma coisa mais com vários 
hospitais, essa ESF deveria ser adaptada. Não acredito que fizeram 100 unidades de saúde nos 
termos da lei e da Anvisa nas favelas. O que ouvi dizer é que flexibilizaram onde fica a sede, 
o que eu sofri no Batan porque eu paguei um ano de aluguel e não inaugurei sem energia 
elétrica suficiente, sem água eu não consigo instalar uma unidade de saúde e tive que 
responder ao MP. Eu acho importante, não sou devoto, tem uns que são devotos da SF, que 
SF é um programa e a síntese, sabe e vão ver enfim a Cuba. Em Cuba, você tem um 
enfermeiro mais próximo, ele reporta ao posto de saúde, ele reporta ao especialista. Visitei, 
em Havana, diversas equipes, sou a favor da hierarquização é melhor que todo mundo fazer 
fila na porta do Souza Aguiar, a UPA dá uma resposta as emergências imediatas que são 
independentes. 
Eu explicava em Brasília, falei na TV que era fácil resolver o problema de saúde, por 
exemplo, o prefeito de São João de Meriti, Mocotó fechou um hospital e dez postos de saúde.  
Eu votei a favor do SUS, eu era constituinte, foi o sonho da plenária. Ele era realista, 
anunciou a 650 equipes, mas anunciou sem saber o custo. Não tínhamos verba, os hospitais 
falidos consumiam o dinheiro. A eficácia desse programa em Copacabana é uma e pra lá de 
Realengo é outra. Ele não tinha onde colocar essas equipes.



 

 

ENTREVISTA DR. JACOB KLIGERMAN 
Realizada em seu consultório na Clínica Médica, com duração de 18 minutos. 
 
Formação: Cirurgião de Cabeça e Pescoço 
Inca: residência até direção 
 
1-Atribuições do Secretário Municipal de Saúde? 
 “Atenção básica, emergência, maternidade.” 
 
2-Como se deu o convite para atuar como Secretário Municipal de Saúde? 

Quando saí da direção do Inca em 2002 recebi um sabático de oito meses, mas 
imediatamente eu recebi e não queria ficar, baixar a poeira, não queria ficar mais da maneira 
que foi feita não gostei, nunca tinha visto um substituto não citar o secretário, era uma luta 
política grande, pois entrava o PT e saía à administração Serra, esperava que não quisesse 
mais gestão pública, quando recebi a ligação do ex-ministro Serra para que eu ajudasse 
Ronaldo Cezar Coelho na área de oncologia. Eu cobrava muito dele para que os hospitais 
fossem municipalizados, eles antecederam os casos de oncologia, pois o Inca estava 
superlotado, então tive o apelo da Serra, Ronaldo e do Prefeito César Maia para que eu fosse 
para lá, levei um grupo médico do Inca e fui com o cargo de subsecretário. César Maia pediu 
que eu fosse o Secretário Municipal de Saúde com o grupo do Inca. Nessa época por uma 
atitude política infeliz, houve uma intervenção arbitrária, o que foi a sorte da SMS. Vou dar 
um exemplo: “O Hospital da Lagoa gastava R$ 80.000.000,00 e recebia R$ 20.000.000,00 do 
Ministério da Saúde, absolutamente insuficiente. O dinheiro saía todo da SMS, um orçamento 
pequeno que tínhamos.” 
 
3- O Sr. é filiado a algum partido político? Há quanto tempo? 
  Nunca foi filiado a partido político, o único foi o Partido Comunista Brasileiro na 
juventude. 
 
4- Qual era sua atuação antes de assumir a gestão, como Secretário Municipal de Saúde? 

Político não, político administrativo como chefe do Serviço Cabeça e Pescoço do 
INCA, como Diretor Geral do INCA e Diretor Geral do Câncer I. 
 
5- Qual era sua atuação antes de assumir a gestão, como Secretário Municipal de Saúde? 
   Atuei na SMS por três anos. 
 
6- O que entende por Atenção Primaria a Saúde? 
  Prevenção, vacinação,...O que se entende na prática, o que é atenção primária, se a 
SMS exercer com dignidade, com competência a atenção primária, ela resolve metade da 
saúde no Brasil. 
 
7- Na sua visão a competência de financiar o SUS, seria de qual esfera de governo? 
  Custear finanças do SUS, quem recebe a maioria é o governo federal, mas ele atua 
politicamente. 
 
8- Houve dificuldade, na gestão como Secretário de Saúde, em decorrência da sua formação 
profissional e área de atuação? 

Quem está na escola de humanismo não tinha curso de gestor e todos sabiam. O 
quadro técnico da prefeitura é inigualável, tive experiências emocionantes, levei pessoas de 
confiança do INCA, saí de lá muito feliz. 



 

 

 
 
9- Em relação aos serviços de saúde, existi ou/existia alguma demanda especifica do prefeito 
eleito na época? 

O prefeito César Maia foi uma surpresa, nunca me pediu nada, ele me dava os 16 % do 
orçamento da prefeitura algo em torno de R$ 1.800.000,00 – R$ 1.600.000,00 para pagamento 
de pessoal, sobrava R$ 200.000,00 para investir e muitas das minhas demandas para melhoria 
eu não consegui fazer, melhorei alguns postos de saúde, inaugurei na gestão o Hospital de 
Acari, um trabalho grande feito por Ronaldo Cezar Coelho, mas realmente não pude fazer 
nada mais do que tinha possibilidade. 
 
10- Na sua gestão como Secretário Municipal de Saúde do município do Rio de Janeiro, quais 
eram as prioridades no contexto da saúde? 

As mesmas de hoje, o Programa SF insuficiente, sem possibilidades econômicas, sem 
falta de apoio do governo federal, que só cobrava, e que dizia que atenção primária, você não 
precisava ter saúde da família em Copacabana e Leblon, tinha que ter uma diferenciação para 
o Estado do RJ. 
 
11- Os recursos financeiros eram suficientes para investir na Atenção Primária a Saúde? 

Absolutamente insuficiente, veja hoje temos R$ 4.600.000,00 de recursos e antes era 
R$ 1.800.000,00 e um conluio entre o Ministro da Saúde Temporão e o Secretário Estadual de 
Saúde Sergio Cortez que atuavam politicamente contra a prefeitura e eu ajudei muito o 
secretário estadual, lastimei as oportunidades, lamento nunca ter ligação política. Saúde 
pública não tem partido, você não pode atuar partidariamente. O partido tem que ser da saúde 
pública, seja PT, PSD, essa era minha angústia. 
 
12- Quais eram os recursos financeiros disponíveis para ampliação do SF? 

Você tendo a carga dos hospitais de emergências, os hospitais com cirurgia eletiva, 
com o volume de dinheiro que tinha, era impossível melhorar a SF, foram criadas muito 
poucas na minha época por falta de recursos e não pela falta de visão política do que 
significava SF. 
 
13- Recursos humanos e estrutura física disponível para ampliação do SF? 

 Não tinha RH. 
 
14- Em sua opinião, houve acordo das esferas de governo: municipal, estadual e federal, 
necessárias para o avanço da Atenção Primária a Saúde?   

Absolutamente, a SMS era punida, penalizada, eram só críticas, nunca fui procurado 
por ninguém, para poder discutir o que se poderia fazer para melhorar a atenção primária. Era 
o grupo federal e estadual contra o grupo municipal, não se fazia críticas, mas o nosso prefeito 
era sabidamente difícil, fazia uma política agressiva, mas eu não tinha nada a ver com isso, 
todo mundo conhecia a minha história. 
 
15- Como ocorreu a ampliação da Saúde da Família na época de sua gestão? 

Não ocorreu, não houve expansão. 
 
16- Quais eram as expectativas da Secretária Municipal de Saúde na época? 

Atingir o máximo de atenção, saÍ de lá muito desagradado em relação a isso. 
 
 



 

 

17- Qual futuro o Sr. vislumbra no processo de expansão da Saúde da Família no município 
do Rio de Janeiro? 

Eu não estou entendendo muito bem o que se chama CF do Programa da Saúde da 
Família, não ficou claro. Concordo plenamente com as Organizações Sociais, são muito bem 
fiscalizadas com experiência, sem ser por debaixo do pano, fazer fonte de lucro. Admiro o 
atual Secretário, tem bons propósitos, ainda não conseguir entender quais são os focos da 
clínica da família, pra mim tem um certo conflito, não entendo muito bem. 
 
 
 
  



 

 

ENTREVISTA DR. HANS DOHMAN 
Realizada na sala da Secretária Municipal de Saúde, com duração de 22 minutos. 
 
 
Formação: Médico 
 
1- Em sua opinião, quais são as atribuições do Secretário Municipal de Saúde? 

Gestor do sistema único da cidade do RJ 
 
2- Como se deu o convite para atuar como Secretário Municipal de Saúde? 

Eu não conhecia, mas ele ligou. 
  
3- O Sr. é filiado a algum partido politico? Há quanto tempo? 

Não 
 
4- Já ocupou algum cargo politico anteriormente, se sim qual foi o cargo? 

Fui diretor do Instituto Nacional de Cardiologia 
 
 5- Qual era sua atuação antes de assumir a gestão, como Secretário Municipal de Saúde? 

 Atuei na SMS por quatro anos. 
 
 6- O que entende sobre Atenção Primária a Saúde? 

Entendo como um nível de cuidado que é fundamental para estruturar o sistema de 
saúde e o cuidado ao cidadão. Obviamente, que cada nível de cuidado tem sua importância, 
tem o seu papel mais no ponto de vista de estruturação do sistema, ele é sem dúvida o mais 
importante, pois gera o vínculo entre sistema e cidadão. 
 
7- Houve dificuldade, na gestão como Secretário de Saúde, em decorrência da sua formação 
profissional e área de atuação? 

Não 
 
8- Em relação aos serviços de saúde, existi ou/existia alguma demanda especifica do prefeito 
eleito na época? 

O prefeito pede qualidade e dignidade para a população. 
 
9- Na sua gestão como Secretário Municipal de Saúde do município do Rio de Janeiro, quais 
eram as prioridades no contexto da saúde? 

Na verdade, a prioridade é recuperar o momento que o RJ não investiu no SF. 
Todas as áreas que são prioridades materno-infantil, dengue e na área de pronto atendimento. 
 
10- Os recursos financeiros eram suficientes para investir na Atenção Primária a Saúde?  

Para 35%, sim foram suficientes, temos outros desafios pela frente. 
 
 
 
11- Quais eram os recursos financeiros disponíveis para ampliação do SF? 

No início, nenhum. A expansão só foi possível quando aumentaram os recursos de R$ 
1.900.000,00 para R$ 4.500.000,00. A prefeitura se esforça e ainda tem a participação do MS. 
 
12- Recursos humanos e estrutura física disponível para ampliação do SF? 



 

 

Precisamos de mais unidades de saúde da família, as que temos estão sendo 
implementadas, tem recursos suficientes para prestar um bom serviço. 
 
13- Em sua opinião, houve acordo das esferas de governo: municipal, estadual e federal, 
necessárias para o avanço da Atenção Primária a Saúde?   

Sim. Tem a participação nesse ponto específico do Governo Federal, sempre houve 
entendimento do federal e estadual que deveríamos caminhar nessa expansão. 
 
14- Como ocorreu a ampliação da Saúde da Família na época de sua gestão?  Tínhamos no 
início da gestão cerca de 7% da cobertura, metade estavam completas. Hoje temos 35% com 
equipes completas, mais de 2.000.000 de pessoas. O que provavelmente é a maior expansão 
da SF. 
 
15- Houve pessoas chaves envolvidas, nesse processo? 

Todas as equipes, secretários, subsecretários, era o desejo de muitos da secretaria. 
 
16- O que entende sobre Saúde da Família, tinha a mesma percepção na época de sua 
atuação? 

Entendo que é um nível de cuidado primário, fundamental para organizar o sistema 
com prevenção, promoção de saúde. Enfim o formato de SF me parece muito apropriado para 
um país continental como o nosso, apesar de todos os desafios. O programa SF é uma pedra 
angular para o sistema único de saúde. 
 
17- Na sua avaliação, existia alguma prioridade de implantação da Saúde da Família?  

Existem áreas com carência de serviços de saúde muito grande, áreas abandonadas, 
onde as pessoas necessitam fundamentalmente do SUS. Áreas como: Rocinha, Dona Marta, 
Pavão-Pavãozinho, tinham poucos acessos à saúde. Na zona oeste, onde existiam territórios 
que tinham entre 20 e 30 anos que não se inaugurava uma unidade de saúde. Não por critério 
geográfico e sem por critério de dificuldades. 
 
18- Qual futuro o Sr. vislumbra no processo de expansão da Saúde da Família no município 
do Rio de Janeiro? 

Vislumbro a continuidade dos ganhos que a cidade já tem. Menor procura nas 
unidades de pronto atendimento, os hospitais menos procurados tratando doença crônica no 
SF. Algumas reduções no acompanhamento de mortalidade em gestantes já começam a 
observar 35% em relação a 3,5% é muito, mas é pouco em relação à necessidade da cidade. 
Conforme for crescendo a cobertura, o que a gente espera é um SUS único e organizado, cada 
vez mais um vínculo positivo com seu usuário e mais resolutivo. 
 
 
 
 
 



 

 

ENTREVISTA COM A DRA. MAGDA CORTEZ RESENDE 
Realizada na Escola Nacional de Saúde Pública, com duração de 1h e 8 minutos. 
 
Formação: 
Médica oncologista clínica. 
 
Ocupação: 
Subsecretária municipal de saúde, naquela época havia só um subsecretário e vários 
superintendentes (saúde coletiva, vigilância sanitária). 
 
1- Quais são as atribuições do subsecretario de saúde da atenção primaria? 
Naquele tempo, o subsecretário tinha muitas atribuições, ele gerenciava tanto a atenção 
básica, como a parte das emergências, PAM’s, os posto de atendimento, todas eram 
atribuições do subsecretário de saúde, toda a rede ficava sob a supervisão do subsecretário de 
saúde. Eu não sei como hoje funciona, mas na minha época foi muito importante, porque eu 
tinha uma visão global de tudo, eu me reunia com todos eles, claro que eu delegava a eles 
tudo, porque senão eu não poderia, eu ficava mais vendo como estava o funcionamento e o 
quanto eles se integravam, porque eu tinha plena consciência da importância da integração da 
atenção básica com a média complexidade, as emergências, porque eu sabia como isso era 
importante, pois eu via uma alta complexidade, porque eu via a dificuldade do paciente, da 
população, em transitar, nos diversos níveis de atenção, o acesso era muito difícil, mesmo 
antes de eu chegar à secretaria, depois e agora. Apesar de toda a expansão do SF 
 
2- Como se deu o convite para atuar na Secretaria Municipal de Saúde? 
O Dr. Jacob. Eu administrava uma área do INCA, e o Dr. Jacob veio do INCA, e lá eu era 
administradora geral do INCA, então eu fazia toda a parte de instalações, de fluxo, tudo isso 
era feito por mim no INCA, então o Dr. Jacob me levou pra secretaria para continuar 
trabalhando pra ele. 
 
3- O Sr. é filiado a algum partido politico? Há quanto tempo? 
Nada, na nossa época, eram técnicos. 
 
4- Já ocupou algum cargo politico anteriormente, se sim qual foi o cargo? 
Eu no INCA ocupei todos os cargos menos o de diretor geral. O INCA tem um diretor geral, 
no meu tempo era assim. Eu entrei com o Dr. Marcos Morais. Quando o Dr. Jacob sucedeu o 
Dr. Marcos, pois eram cargos políticos, ele me convidou para continuar no mesmo cargo. 
 
5- Quanto tempo atuou como Subsecretário Municipal de Saúde? 
 Por uns dois anos, porque quando a gente entrou na secretaria, não foi como 
subsecretária, na época era o Dr. Ronaldo Cezar. Eu entrei numa superintendência, onde eu 
comecei trabalhando para o Dr. Jacob, quando o Ronaldo saiu, o Dr. Jacob assumiu como 
secretário de saúde, esse tempo em que ele foi secretário foi muito importante, pois a gente 
entendeu como funcionava a SMS, muito diferente do INCA, então foi o tempo de 
aprendizado. 
 
 
6- Acredita que sua formação acadêmica e experiência na Atenção Primária favoreceram para 
a tomada de decisão e expansão do SF? 
 Muito pouca, porque eu, na alta complexidade, tinha muito pouco conhecimento, mas 
nesses anos anteriores a ser subsecretária, eu aprendi muito e passei a admirar muito tudo, eu 



 

 

vivia em gestão, apesar de minha formação ser em oncologia clínica, eu já tinha feito um 
MBA, então a minha vida nos últimos anos era uma vida de gestão. Na secretaria não foi 
muito diferente. 
 
 
7- Em relação aos serviços de saúde, existi ou/existia alguma demanda especifica do prefeito 
na época? 

Não, foi uma luta nossa, porque investimento junto ao prefeito era meio difícil, pois eu 
não sei até quando ele investia na saúde, mas recebia, atendia, mas a secretaria estava saindo 
de um período de déficit, muita dificuldade e nós recebemos essa dificuldade. 
 
8- O que entende sobre Atenção Primária a Saúde? 
 Eu entendo que é o atendimento mais próximo à comunidade, à população, o acesso 
tinha que ser muito amplo, então, ao invés das pessoas precisarem ir ao posto de atendimento, 
à uma emergência hospitalar, já teria que ter uma organização para saber onde se dirigir e 
confiar, eu não sei, hoje, até que ponto a população confia na atenção básica, eu não sei até 
que ponto a resolutividade da atenção básica era muito pequena, muito restrita. Por conta de 
todas essas dificuldades de recursos, não conseguimos expandir. Mas também expandir uma 
atenção básica sem ter um acesso claro aos níveis de complexidade, eu acho que resolve 
pouco. 
 
9- Na sua gestão como Subsecretário Municipal de Saúde do Município do Rio de Janeiro, 
quais eram as prioridades no contexto da atenção primária? 
 Eu acho que fizemos o possível, porque eu tinha a certeza que o acesso tinha que ser 
pela atenção básica, só com atenção básica, ou mais resolutiva não é na prática ser pouco 
possível, por ter um acesso mais claro aos níveis de complexidade, eu tinha claro assim, que a 
atenção básica numa comunidade mais fechada, mais restrita, ela talvez seja mais importante 
do que uma área onde as pessoas moram em edifícios, atenção básica no modelo do SF, onde 
as pessoas têm o sócio econômico um pouco melhor, a população já vai esperando uma coisa 
que dê um acesso a uma complexidade um pouco maior. E atenção básica desenvolvida em 
um nível que a gente percebe assim tão completa, aonde os profissionais vão à casa das 
pessoas, eu acho que isso é maravilhoso, mas um pouco tópico, eu acredito que é uma coisa 
que acaba sendo um pouco paternalista e precisaria de recursos muito maiores. Eu acho que a 
população tem que ter esclarecimento para ela buscar, eu acho que talvez num nível sócio 
econômico de pessoas que não tem esclarecimento, isso seja muito importante, mas não sei se 
no meu entendimento eu estou errada ou conheci pouco, mas ela não é uma coisa (atenção 
básica) para ser para todos. Mas eu acho que ela pode ser a porta de entrada para um tipo de 
população mais humilde, de pessoas que não tem esclarecimento para buscar, mas hoje eu 
acho que até essa grande expansão da medicina suplementar vem disso, as pessoas confiam 
pouco. A atenção básica, como ela é desenhada e que não tem fôlego pra atender a todos, 
então ela acaba sendo voltada para um nível de população, um tipo de população que é muito 
importante. 
 
10- Os recursos financeiros eram suficientes para investir na Atenção Primária a Saúde?  
 Eu acho que não eram suficientes para investir em nada, era muito pouco, tinha um 
repasse do MS, mas eu não sabia explicar. Eu dizia que era cliente de quem administrava os 
recursos. Com as OS’s eu tenho medo de como será mantido. 
 
11- Em sua opinião, houve acordo das esferas de governo: municipal, estadual e federal, 
necessárias para o avanço da Atenção Primária a Saúde?   



 

 

 Muito difícil o diálogo. Nós nos reuníamos com os técnicos do Estado, mas se as 
esferas superiores não se falam, fica difícil, mas o Dr. Jacob ficou dois anos na Secretaria de 
Saúde. 
 
 
12- Houve pessoas chaves envolvidas, nesse processo? 
 Houve, os coordenadores de área eram muito envolvidos, muito presentes, e era uma 
coisa muito boa, você me perguntou lá no começo, como é que era eu e um subsecretário só, 
mas a minha tarefa principal era estar conversando com eles, e fazendo eles se sentarem. E 
sentando com os gestores de outras áreas, os diretores de hospitais, de emergência, as 
policlínicas, então eram todos eles, e eles eram muito envolvidos e tentaram compensar essa 
dificuldade de falar, falando entre eles, e eles comentavam muito, e houve muito diálogo entre 
eles, toda semana tinha reunião com os coordenadores de área. 
 
13- A estrutura das Clinicas de Família, seguiram algum padrão já existente? 
 Não, a Márcia Mochel deve saber isso. 
 
14- Qual futuro o Sr. vislumbra no processo de expansão da Saúde da Família no Município 
do Rio de Janeiro?-  

Eu acho que, isoladamente, ela não tem futuro. Tem que haver integração entre os 
níveis de complexidade, medicina não se faz hoje mais com estetoscópio, um aparelho de 
pressão, ou só com os meios de controle sanitário, não se faz somente com isso. É uma pena, 
mas a população, ela acha que medicina, que saúde tem que ter exames, e tem que ter sim, se 
avançou tanto os níveis de todos de complexidade, de diagnósticos, parece que hoje já tem 
essa distribuição. Isso é maravilhoso, mas eu não sei até quanto o SF está atendendo uma 
demanda maior, eu fico preocupada, eu passo às vezes na frente de alguns postos de saúde da 
família e vejo pouca movimentação, muito poucas pessoas, eu não sei como está o acesso, eu 
tenho uma coisa que dizia sempre pro meu pessoal, é melhor ter o bom para muitos do que o 
excelente para poucos, mas nós, servidores públicos, temos o preciosismo de fazer o melhor, 
de investir muito em estudos, em ciências, às vezes até em pesquisas e falha no acesso, tem 
que ser pra muitos, hoje eu trabalho com a medicina suplementar e vejo pessoas muito 
humildes lutando para ter um seguro de saúde, mas elas têm o maior seguro de saúde que é o 
SUS, mas porque que elas não confiam. Não pode ter muito preciosismo, tem que facilitar a 
entrada, mesmo que eu não dê uma excelência fabulosa, eu tenho que dar o bom, até porque 
mesmo a medicina suplementar se restringe ao bom. 
   
 
 
 
 
 
 



 

 

ENTREVISTA COM DR. DANIEL SORANZ  
Realizada na sala da Secretária Municipal de Saúde, com duração de 39 minutos. 
 
- Formação: 
Médico, especialista em Saúde Pública, mestre em Políticas Públicas. 
 
1-Como surgiu o cargo de subsecretario de saúde? 
 Na atual gestão, o objetivo foi horizontalizar o organograma, então em vez das 
discussões e das separações ficarem ao nível das superintendências, a gente passou para o 
nível das subsecretarias as principais divisões de estrutura da secretaria de saúde, e a 
subsecretaria em ações de serviços de saúde, foi dividido em duas: uma subsecretaria de 
atenção primária, vigilância e promoção, que ficou com o código da SUBAS, pois quando 
assumi, eu assumi a SUBAS, e um dos primeiros atos da SUBAS, foi desmembrar uma 
subsecretaria de atenção hospitalar urgência e emergência e uma subsecretaria de atenção 
primária, vigilância e promoção, separando a gestão de atenção primária, coordenação do 
cuidado, da gestão dos prestadores dos hospitais. Além disso, todos os programas estavam 
espalhados pela estrutura, o programa de câncer estava ligado ao gabinete do secretário, 
programa da criança e da mulher estava ligado à superintendência de atenção especializada, o 
programa da AIDS, tuberculose e hanseníase estavam ligadas à superintendência de 
vigilância, então todas as gerências foram para a mesma estrutura, para a coordenação de 
linhas de cuidados de programas especiais, colocando todas as gerências juntas, as gerências 
que estavam na atenção primária, na vigilância e na atenção especializada e no gabinete do 
secretário para coordenação de linhas de cuidados que ficou subordinada à superintendência 
de atenção primária, a gente criou quatro superintendências na subsecretaria de atenção 
hospitalar urgência e emergência: a superintendência de atenção hospitalar geral, a 
superintendência de unidades de pronto atendimento de urgência e emergência, a 
superintendência de maternidades e a superintendência de institutos municipais. Na 
subsecretaria de atenção primária, vigilância e promoção foram criadas a superintendência de 
promoção da saúde, a superintendência de atenção primária, superintendência de vigilância 
em saúde e superintendência de integração das áreas programáticas. 
 
2- Esta divisão favoreceu a tomada de decisão na expansão da Saúde da Família no Município 
do Rio de Janeiro?  
 Sim, ela faz parte de uma reforma do sistema de saúde, que a gente denomina reforma 
de atenção primária, ela tem três principais componentes: um é uma reforma administrativa, 
uma reforma organizacional, que foi o que a gente fez, deslocar a coordenação do cuidado 
para atenção primária, separar os tipos de serviços: de prestação que são os hospitais, atenção 
especializada para um tipo de serviço de coordenação de cuidado, então ficou bem marcada 
favorecendo aí a reforma. Além da reforma organizacional, tem uma reforma administrativa, 
que a gente descentralizou os orçamentos para 26 unidades orçamentárias para 10 cargos e 14 
hospitais, além da vigilância do nível central, descentralizando mais de 80% do orçamento da 
secretaria. Na atenção primária, descentralizamos quase que totalmente o orçamento para as 
coordenações de área programática. Dentro dessa reforma administrativa, também, entram as 
leis das OSs e a extinção do convênio com as cooperativas e com as ONGs, colocando que 
todos os profissionais deveriam ser estatutários ou CLT (carteira assinada), e é a fase que a 
gente está atualmente, e o terceiro componente que é a reforma do modelo de atenção, e aí a 
opção de escolha foi o SF, priorizando a atenção primária. 
 
3- Como se deu o convite para atuar na Secretaria Municipal de Saúde? 



 

 

 O ministro Temporão, o secretário de vigilância em saúde Gerson Pena conhecia a 
minha dissertação de mestrados que avaliava o sistema de saúde da cidade, me convidaram 
para o governo de transição, para ajudar o prefeito a estruturar um governo de transição, e aí 
eu fui convidado a ir pra Brasília, conheci o secretário Hans, que me convidou para compor a 
equipe do modelo de transição, conheci o prefeito e aí a gente elaborou o plano e começamos 
a executar o plano. 
 
4- O Sr. é filiado a algum partido politico? Há quanto tempo? 
 Nenhum partido político. 
 
5- Já ocupou algum cargo politico anteriormente, se sim qual foi o cargo? 
Esse ano, o cargo que eu uso é um cargo técnico, mas já ocupei cargo de confiança, sim. Já fui 
coordenador da vigilância ambiental do município de Teresópolis. 
 
6- Qual era sua atuação antes de assumir a gestão, como Subsecretário Municipal de Saúde? 
 Médico de família da comunidade de Manguinhos, da equipe do Parque Osvaldo Cruz, 
do Centro de Saúde Escola Germano Sinval Faria, e também professor-pesquisador da Escola 
Politécnica Joaquim Venâncio da FIOCRUZ, eu sou funcionário da FIOCRUZ cedido para o 
município. 
 
7- Quanto tempo atua como Subsecretário Municipal de Saúde? 
 Atuo como subsecretário municipal de saúde desde Janeiro de 2009, mas já trabalhei 
no governo de transição nos três últimos meses de 2008. 
 
8- Acredita que sua formação acadêmica e experiência na Atenção Primária favoreceram para 
a tomada de decisão e expansão do SF? 
 Sem dúvida, é fundamental a gente ter pessoas que tem uma formação em organização 
do sistema, em desenho do sistema, acho super importante. 
 
10- Na sua gestão como Subsecretário Municipal de Saúde do Município do Rio de Janeiro, 
quais eram as prioridades no contexto da atenção primária? 
 Prioridade número 1: ampliação do acesso, a cidade do Rio de Janeiro é a cidade com 
o menor número de postos de saúde per capita, era a cidade com o menor número de equipes 
de SF, a gente tinha 68 equipes, 3,3% de cobertura, hoje a gente tem mais de 800 equipes 
completas, e 40% de cobertura e a ampliação do acesso é uma prioridade sem dúvida. Outra 
questão que é importante é a resolutividade, resolver os problemas da atenção primária, como 
ela fez com a atenção primária lá, amplia o acesso e também amplia a resolutividade da 
atenção primária. Esses são os dois pontos principais e tem alguns pontos secundários que é a 
coordenação do cuidado, a gestão do conhecimento, vinculação pessoa a pessoa, e tem outras 
coisas. 
 
11- Os recursos financeiros eram suficientes para investir na Atenção Primária a Saúde? 
Como se deu a criação das organizações sociais? 
 O RJ, em 2008, gastava 15,7% com saúde do seu orçamento. Desse gasto, 83% deles 
eram gastos com hospitais de alta complexidade, nenhuma cidade que tem bons indicadores 
de saúde, no Brasil e nenhum desses sistemas suportam gastar quase todo o seu recurso com 
alta complexidade, com os hospitais, o nosso objetivo é praticamente chegar à metade ou 70 
% dos recursos gastos com APS, inverter essa lógica, isso certamente vai trazer mais 
benefícios pras pessoas em termos de resultados, da população viver mais e viver melhor, e é 
nesse caminho que estamos mudando, é claro que o sub-financiamento do município era 



 

 

importante, a gente saiu de 15% do orçamento da prefeitura para 22%, é o que a gente 
atualmente e também tínhamos um aporte maior executando e ampliando as equipes de SF, de 
recursos financeiros pelo PAB variável, outra questão importante, na questão financeira, é que 
a subsecretaria de atenção primária saiu de R$ 288.000.000,00 de gastos com SF, para R$ 
1.200.000.000,00, para chegar em 40%, então se a gente tivesse 70% de cobertura de SF na 
cidade, a gente vai gastar aproximadamente R$ 2.400.000.000,00, que é perfeitamente viável 
numa secretaria que tem de orçamento R$ 4.000.000.000,00, que é possível de fazer, 
financeiramente viável e é sustentável, que é mais importante. Mas é claro, que o 
financiamento federal precisa ser discutido. 
 Foi votado uma lei, na Câmara dos Vereadores, sobre as OSs para extinção dos 
processos com as ONGs, e aí se deu o lançamentos do editais e a qualificação das OSs que 
assumiram os funcionários que saíram das ONGs, foi pactuado que quem já trabalhava, iria 
continuar trabalhando, só que com outro contrato, não foi feito um novo processo seletivo, e 
as futuras pessoas que entraram, foram por processo seletivo. Alguns princípios para a gente 
eram super importantes, o primeiro princípio era que diferente das ONGs tudo que seria 
comprado pelas OSs seria patrimoniado como público municipal, quando acabasse o contrato, 
diferente das ONGs, não poderiam levar tudo embora, todos os profissionais seriam CLT, 
carteira assinada, todos deveriam entrar por processo seletivo público nos altos cargos de 
gestão, todas as casas alugadas deveriam ser devolvidas e construídas em unidades próprias 
da secretaria e assim por diante. 
   
12- Houve pessoas chaves envolvidas, nesse processo? 
 Sim, o ministro Temporão foi uma pessoa chave neste processo, o secretário de 
vigilância em saúde Dr. Gerson Pena também. 
 
13- A estrutura das Clinicas de Família, seguiram algum padrão já existente? 
 As estruturas das CF seguem um padrão já existente das unidades de cuidados 
primários de Portugal. 
 
14- Qual futuro o Sr. vislumbra no processo de expansão da Saúde da Família no Município 
do Rio de Janeiro? 
 A gente tem a meta de chegar em 2016, com o melhor sistema do mundo na cidade do 
RJ, é com 70% de cobertura pela SF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ENTREVISTA COM A DRA. MÁRCIA MOCHEL DIAS 
Realizada na Sede da Comlurb, situado na Tijuca, com duração de 1h e 13 minutos. 
 
 Formação: 
Médica com mestrado em Saúde Pública. 
 
1-O que entende sobre Atenção Primária a Saúde? 
 É o nível mais elementar de atendimento, é o nível inicial, prioritário, porque a partir 
dali que a pessoa é acompanhada, orientada, é um nível de acompanhamento pleno da saúde 
da pessoa, não só da sua saúde física, mas também de condicionantes da saúde, situações de 
vida, acompanhamento da vida da pessoa e prevenção, é um trabalho de acompanhamento da 
saúde, de prevenção da doença, basicamente isso, para mim atenção básica é isso. 
 
2- Quanto tempo atuou no Programa Saúde da Família? 
Entre 2003/2004 até o final de 2008. 
 
3- Em relação à atuação no processo de expansão do SF, ocorreu em que período e qual o 
tempo de atuação? 
 Sim, o SF quando nós assumimos ainda estava com a situação muito preliminar, 
estava iniciando, teve um trabalho muito grande do grupo anterior, que eu acho que é muito 
importante, pois lutaram muito pra introduzir o SF no município do RJ, a partir do momento 
em que assumimos, nós já encontramos um processo de expansão que estava meio inseguro, a 
gente conseguiu expandir bem mais, praticamente SF tinha, não sei quantos. O tempo maior 
de nossa permanência lá, foi entre 2005 e 2008, em 2004 estávamos acompanhando o 
processo, mas a gente não expandiu muito, foi o momento de montar estratégia, de mudanças, 
onde houve uma dificuldade na própria secretaria com a intervenção dos hospitais que 
estavam sob a responsabilidade do município. E o SF não era naquele momento uma questão 
prioritária, uma mudança de gestão foi quando a Cristina saiu da superintendência, e eu não 
tinha assumido como superintendente, eu estava só apoiando a atenção básica, apoiando a 
Dra. Magda na atenção básica, em 2005, é que de fato houve uma definição da atenção básica, 
foi quando eu assumi e o meu grupo veio, então naquele momento inicial, a gente tinha, em 
2005, 43 equipes de SF, nós caminhamos muito pouco em 2006, onde foi de 43 para 47, onde, 
em 2008, conseguimos expandir em número de unidades para 64, mas o número de unidades, 
pois o número de equipes a gente aumentou mais. Quando nós assumimos ainda estava muito 
incipiente o SF no RJ, ainda era um processo de muito esforço, tinha uma série de projetos, 
mas não andava, a gente andou um pouco, mas não o máximo que podíamos andar, porque de 
fato não era uma grande prioridade de investimento, talvez na secretaria de saúde ainda 
tínhamos apoio da Dra. Magda (subsecretaria) e do Dr. Jacob, mas o recurso da saúde era 
muito limitado por questões políticas, era muito seguro, nós tínhamos um recurso que vinha 
do MS, o SF era o que mais tinha mais recurso, mas nós não sabíamos manipular o recurso 
com rapidez, e sem rapidez o recurso ia lá pra fim do ano sem a gente conseguir andar com 
ele,  porque tinha um compromisso, o recurso vinha do MS mas nós tínhamos que arrumar 
parte, e essa parte que a gente tinha que entrar era uma dificuldade, os hospitais não tinham 
tantos recursos e muitas vezes o recurso da atenção básica era utilizado pra apoiar hospitais e 
isso era uma coisa que não tinha nenhuma condição de interferir, e eu sabia que também os 
hospitais necessitavam desse recurso. E o recurso da saúde era eventualmente, uma coisa da 
política segurar muito, não era a maior prioridade, a atenção básica não tinha um orçamento 
definido, fechado e alto, como hoje tem. Que hoje de fato é uma prioridade no governo atual, 
sabe não era, agora nós tínhamos uma preocupação de expandir com responsabilidade, 
primeiro nós fizemos uma série de estratégias, transformar unidades que tinha dificuldade de 



 

 

pessoal, era uma estratégia, nós tínhamos uma dificuldade gravíssima na zona oeste, 
principalmente em Santa Cruz, e em áreas de comunidade, onde a questão de segurança era 
grave, então nessas situações, os postos de saúde desses lugares ficavam encurralados, 
esvaziados, sem condição nenhuma de trabalho e atendendo uma população mínima, e o SF, 
em alguns lugares desses, era um exemplo bem sucedido de unidade, como em Antares, a 
gente queria que esse exemplo fosse seguido, e a partir daí nós começamos a propor que 
unidades, principalmente na zona oeste, fossem transformadas, mas primeiro pra colocar 
médico, porque o SF permitia que se pagasse mais, uma carga horária maior, porque o MS 
exigia 40 horas e nós exigíamos 40 horas dos médicos do RJ, esse era um problemas que 
causou muitos abandonos, pois o MS exigia, e teve uma auditoria do MS, onde mostrou que o 
RJ cumpria essa carga horária, porque na época era exigida, nós tínhamos que puxar o 
servidor o máximo possível para participar do SF, então o projeto inicial, que vinha do grupo 
da Luciana, de pagar diferenciado o grupo dos médicos e outros servidores que tivessem 
interesse em ficar no SF, a gente conseguiu que esse projeto fosse mantido,  no final inclusive 
a gente conseguiu um aumento, pequeno, desse valor, e nem se compara ao que um médico do 
SF recebe hoje, mas era o máximo que a gente podia, de forma que os nossos próprios 
médicos que quisessem ir pro SF, pudessem receber um “Plus” pra passar para 40 horas e 
receber esse diferencial, isso pra gente era importante, porque é importante a manutenção do 
projeto, as ONGs estavam aí, mas tinham muitos problemas com as ONGs, assim demais, era 
uma situação complicada, principalmente ONGs criadas com associação de moradores, foi 
uma luta que a gente teve pra conseguir tirar, porque isso gerou problemas graves, inclusive 
de pessoas ficarem sem receber, as pessoas não tinham preocupação com o dinheiro público, 
por conta disso nós cancelamos vários contratos, e aí nesse processo nós já encontramos uma 
ONG maior que era a CIEZO, de um grupo anterior, más nós tentamos restringir a ação da 
ONG, apenas contratação de pessoal. Quando nós assumimos as ONGs tinham uma 
prerrogativa de comprar material, de fazer obra, e isso era complicado, pois achávamos que 
era algo difícil de administrar, e além do mais dava um grande recurso na mão de terceiros, e 
quando assumimos isso já não acontecia mais, pois em 2005, as ONGs apenas pagavam ao 
pessoal, qualquer outra coisa que tivesse, não passava pelo SF, no SF nossa responsabilidade 
era essa, era atestar a questão de pessoal, e eventualmente apoio ao pessoal, telefone que tinha 
que ter equipe, carro de apoio ao pessoal, e a mobília, a prefeitura passou a comprar, tinha 
contratos anteriores de entrega de material que tinha que ser cumprido pelas ONGs, pois era 
tudo acompanhado pelo setor de administração e finanças e a partir do momento em que nós 
assumimos, houve uma grande transformação na secretaria, a gestão do Jacob, modificou um 
pouco isso, centralizou a questão de aquisição de material, de contratos tudo na área 
financeira, pois não queríamos assumir essa responsabilidade, pois nossa responsabilidade era 
só fazer funcionar o serviço, então obra era solicitada, a gente ia lá discutia a obra, mas 
passava pro setor administrativo e financeiro tocar, e isso foi um dos problemas, porque para 
expandir a gente precisava fazer algumas obras, fazer modificações em algumas unidades, foi 
sempre muito difícil, a gente encontrou muitos imóveis alugados com obras monumentais, 
tudo muito complicado porque as pessoas vinham até a gente querendo aumentar os aluguéis 
absurdamente, porque tinham uma casinha e de repente virou um casarão, isso é um 
problema, nós não assumimos essa situação, passamos tudo para a área administrativa e 
financeira,  a nossa administração deixou de fazer esse tipo de aluguel, a gente só apontava o 
que precisava, mas na verdade precisava ainda, que a gente queria que construísse o que na 
época não era essa facilidade do que é hoje, e a gente queria adquirir de preferência esses 
imóveis que já estavam alugados, pra evitar que a prefeitura ficasse submetida a aluguel, que 
é uma coisa complicada, mas isso tudo foi um processo muito complicado, porque lidávamos 
com uma área administrativa e financeiro muito forte e muito atuante na secretaria, mas 
tinham outras prioridades. 



 

 

 
 
4- Como se deu o convite para atuar na gestão do SF? 
 Na época eu não estava na secretaria. Entre 2003/2004, eu fiquei cedida pra Fundação 
João Goulart, eu coordenava os MBA de Gestão de Saúde, e o Dr. Jacob que me chamou de 
volta pra secretaria, a gente se conhecia de outras coisas e eu voltei pra secretaria para fazer 
assessoria, eu acompanhei a Dra. Magda, mas naquele momento ele já me pediu pra 
acompanhar um pouco dos processos de atenção básica, eu trabalhava muito próximo do 
grupo da atenção básica, porque eu sempre fui da atenção básica, desde que entrei na 
prefeitura, aí quando a Cristina saiu, causou-se uma instabilidade porque ela ficou muitos 
anos ali, aí me chamaram para assumir a atenção básica, foi um convite feito pelo Dr. Jacob. 
 
5- Na sua visão os recursos financeiros disponíveis na época eram satisfatórios para a 
expansão do SF? 
 Não eram, porque não era prioridade. O MS repassa um recurso, tinha que ter uma 
contrapartida, essa contrapartida era que o nó do problema, que além de ter um recurso do MS 
que nem sempre vinha completamente para a atenção básica, ainda tinha a contrapartida que 
não vinha. 
 
6- Acredita que sua formação acadêmica e experiência na Atenção Primária favoreceram para 
a tomada de decisão e expansão do SF? 
 Acho que sim, pois até hoje eu fico vendo como está se expandindo, uma questão que 
analisei muito com o grupo, eu nunca fiz uma gestão centralizada, nunca fiz sozinha, sempre 
fui conversando com eles, até porque quando eu assumi o SF, eu não conhecia muito o SF, 
pois eu era da atenção básica há muitos anos, e SF era uma coisa muito recente, e aprendi 
muito com essas pessoas, foi o grupo do SF que me ensinou e me ganhou, a partir do 
momento que me ganharam, eu tentei ganhar as chefias que estavam ali do meu lado, e acho 
que o que eu entendia ao longo desse tempo todo, era necessário expandir sim, mas era 
necessário na minha visão e continua sendo, a minha visão é que a cobertura da SF nas 
comunidade tem que ser de 100%, para aqueles que tem menos acesso aos serviços de saúde, 
então da zona oeste, zona norte, Leopoldina, todas essas comunidades da cidade, mesmo lá 
em Copacabana, a partir do momento em que consigo atingir tudo isso, aí o resto também 
pode se expandir, nunca achei que era prioridade fazer SF num bairro de classe média, podia 
até chegar a ser, mas não naquele momento, pois naquele momento a atenção básica era tão 
escassa que a prioridade era para aqueles que tinham menos recursos, então essa era a meta, 
por isso eu procurei buscar alguns acordos dentro da prefeitura, e acho que essa experiência, 
como eu tinha muitos contatos de anos anteriores, fui coordenadora de saúde na Barra, fui 
diretora de posto de saúde aqui em Vila Isabel e conhecia gente da cidade toda e muitas vezes 
fiz parte de comissões dentro da prefeitura, dentro da Secretaria de Saúde, que envolvia outras 
secretarias, eu tinha sempre uma ligação muito grande com o pessoal da Habitação, participei 
muito com eles dessa questão do Favela Bairro, então comecei a trazer o Favela Bairro, que já 
vinha sendo conversado, mas acho que essa percepção do grupo foi muito importante, nós 
começamos a trabalhar muito juntos, onde o Favela Bairro estava entrando, a gente tentava 
levar o SF junto, tentava ver conseguia-se recurso, eles ofereciam terrenos em algum lugar e a 
gente pegava, o que era até as vezes um problema porque ficava com um terreno e não 
entrava recurso, nós conseguimos, inclusive, fazer uma desafetação de um espaço que era da 
Meio Ambiente, lá na zona oeste, que era um parque, era em Bangu, uma área que tem lá, que 
uma vereadora numa negociação com a gente, ela levou pra câmara e desafetou, permitindo 
que o SF entrasse naquele prédio que era considerado patrimônio numa área de meio 
ambiente, quer dizer, a gente fazia isso e achava que essas áreas tinham que ser cobertas 



 

 

prioritariamente, a nossa meta era conseguir 80% até 2016, de cobertura nas áreas 
consideradas de favela e baixa renda da cidade, e acho que minha experiência de trabalho na 
prefeitura, sem dúvida me ajudou muito, ter os conhecimentos, pois naquela época eu tinha 
bastante conhecimento o que me permitia essas conversas, mas não me permitia o recurso. 
 
7- Em relação aos serviços de saúde, existi ou/existia alguma demanda especifica do prefeito 
na época? 
 - Demanda do prefeito: 
Totalmente hospitalar, é até engraçado, porque esse que era o prefeito daquela época, hoje eu 
leio artigos dele criticando o SF, na nossa época ele nem ajudava, nem queria saber muito, 
porque hospital é que era o foco, sempre foi e sempre será, porque lá que bate as coisas, que 
morrem as pessoas, e as pessoas não percebem que isso é um processo que vem de baixo, 
pessoas vão morrer de hipertensão no hospital porque não foram atendidas aqui embaixo, eu 
acho que isso deve ter melhorado, deve ter tido algum impacto, porque não vejo mais na 
mídia, quanto via antes, deve ter algum impacto acontecendo, porque estão cheios, sim, estão. 
Mas também não sei como está a questão do nível secundário, porque essa era uma 
preocupação nossa, a gente achava que tínhamos que expandir e não tinha que deixar de 
acompanhar o nível intermediário, que eram as policlínicas e os centros de saúde, pois os 
centros de saúde deviam ser quase uma policlínica, deviam estar no intermediário, e as 
policlínicas tinham que ter um grande investimento porque também a gente não conseguiu, 
conseguiu fazer algumas obras, melhorou algumas situações, consegui fazer sala de curativo 
em praticamente todos os centros de saúde, que era uma coisa que não tinha, porque a gente 
achava que tinha que ser a primeira porta mesmo, mas era a referência inicial do SF, hoje eu 
não sei exatamente como é, mas eu vejo que as dificuldades que a gente tinha antes era 
relacionadas com referência, tinha a preocupação de expandir muito embaixo e não conseguia 
avançar. 
 
 
 
 



 

 

ENTREVISTA COM DR. PEDRO GILBERTO ALVES DE LIMA 
Realizada na Escola Nacional de Saúde Pública, com duração de 1h e 20 minutos. 
 
Formação: 
Médico com especialização em saúde pública e medicina preventiva e social através da 
residência na UFF em 1992. 
 
1-O que entende sobre Atenção Primária a Saúde? 
 Atenção primária em saúde, a gente participou um pouco da elaboração desse 
conceito, na medida em que eu particularmente tive um acesso aos momentos, aos projetos de 
elaboração, inclusive a política nacional de atenção básica que no Brasil se optou, num 
determinado momento histórico, se chamar Atenção Básica. Eu tenho um ponto de vista 
muito pessoal em relação a isso por estar meio que metido um pouco nisso, meu ponto de 
vista foi uma variância apenas porque a atenção primária desde a discussões no balde da 
Guerra Fria, lá da Conferência de Alma Ata na União Soviética, etc e tal, que foi um dos 
países que desenvolveu o conceito na prática. Nos serviços de atenção primária havia um 
preconceito muito grande de quando se discutiu a política em território nacional e a atenção 
primária já vinha carregado de um discurso pejorativo, de um discurso crítico por parte das 
elites, principalmente muito pesado, dizendo que era uma medicina para pobre, um serviço 
exclusivamente voltadas para as carências, que eram ações focadas na pobreza, focadas na 
doença, e como se pretendia nessa ocasião a partir de 1988, 1990, quando o Brasil já estava 
passando por um processo de franca abertura democrática de reconstituição de suas 
instituições. O que se traz para a pauta, para agenda do Brasil a atenção primária, se tenta de 
alguma forma, senão camuflar essa imagem negativa, esse preconceito, com uma 
denominação que seria atenção básica de saúde, isso marca um ponto de vista, e foi de fato 
uma estratégia política de marketing, de superar uma marca que já estava desgastada por um 
debate anterior, que nessa ocasião a gente discutia muito isso, a atenção primária como um 
nível de sistema, como uma filosofia de sistema, eu acho que é tudo isso de certa forma, com 
o decorrer, o passar do tempo a gente foi percebendo isso, que atenção primária se constitui 
como um campo de prática do sistema de saúde, que vem de contraponto à uma lógica de 
conformação de sistemas focados na doença, no hospital. Ele é um conceito que agrega valor, 
agrega perspectiva no sistema, principalmente quando ele se volta para o território e para a 
relação entre o cidadão e o serviço, se o cidadão e esse sistema que começa a ter uma cara 
para além do hospital, uma cara de companheiro, colaborador, eu acho que é o Estado 
descendo num nível de interlocução com o cidadão, e isso fica bem marcado com o decorrer 
do tempo, foi se desenhando isso, é o espaço onde o Estado começa a ganhar corpo, e isso 
vale pro sistema. São entidades, sistema, Estado, mas a atenção primária é a concretude desse 
virtualismo, desse conceito. Conceito esse que se encontra na prática dessa forma de 
organização, ela tanto é esse espaço alternativo complementar que agrega um sistema de uma 
visão mais ampliada de sistema de saúde, como também ele representa toda essa carga 
filosófica, conceitual, ideológica que é de chegar junto com o cidadão, então é uma marca que 
nasce dentro do conceito da política  e dentro desse desenho de Estado que o Brasil vinha 
demarcando já no início da década de 90, isso é sempre bom. 
 
2- Quanto tempo atuou no Programa Saúde da Família? 
 Eu me considero desde o início, dentro desse marco que a gente estava comentando da 
época da Constituição de 88, que foi dado para essa reorganização do estado brasileiro, a 
marca, os princípios, as diretrizes que foram cunhadas ali, e começam a ganhar 
operacionalidade, começam a ser executados. Os municípios começam a ter um peso 
relevante neste modelo, até 88 os municípios se quer eram considerados entes da federação, 



 

 

eles veem como entes federados como autonomia, responsabilidade tanto quanto. Então, nesse 
momento da descentralização, no auge da municipalização do sistema, essa configuração de 
um sistema único que tem braços, que tem extensões para dentro dos municípios, como partes 
integrantes desse sistema, e é nesse momento que eu ingresso na prefeitura, e particularmente 
em Niterói em 1992, eu saio da residência de medicina preventiva na UFF, e Niterói já vinha 
discutindo a organização do seu serviço municipal vinculado a esse sistema único, então eu 
ingresso no município do Rio em 1993, mas essa discussão do SF não é forte naquele 
momento, a capital discutia uma outra concepção, isso era tão claro, essa diversificação, 
porque o Brasil não sei quantos municípios tinha na época, eram 5.500, porque ao longo da 
década de 90 teve esse processo todo de reorganização político administrativa fez com que 
surgissem vários municípios neste período, foi um “boom” de municípios e cada município 
estava tentando se organizar com recursos próprios por mais que os Estados e o MS tentasse 
definir um modo de operar, a partir da Constituição estava na conta dos municípios e foi aí 
que a gente percebeu a busca por experiência externas, no Brasil você tinha algumas 
experiências em atenção primária mas elas estavam quase  sempre restritas a centros 
universitários, à experiências pontuais que foram muito importantes também como Montes 
Claros, Campinas. Você vai ter, sempre ligado à algumas instituições de ensino, projetos 
embrionários de atenção primária, mas nunca numa escala que atendesse municípios de médio 
porte, de grande porte como o RJ. Talvez, as capitais demoraram muito a compreender a 
oportunidade que o SF ou essa estratégia de organização poderia ter sobre o desenho de 
organização, mas Niterói de pronto já compreendeu isso e por uma outra conjunção política 
local, houve esse vinculação com o Ministério Público de Cuba, na época que se estava 
vivendo no Brasil a segunda ou terceira epidemia de dengue, e já havia essa cooperação 
técnica com Cuba, tinham várias situações na época, como um surto de meningite 
meningocócica, que culminou com a importação de vacinas cubanas, então houve uma 
aproximação nessa conjuntura que o prefeito de Niterói, na época, optou por fazer uma 
parceria, e aí em 1992, já na reta final da minha formação, eu ingresso no programa médico 
de família de Niterói, eu considero esse o marco, apesar de eu considerar esse desenho 
particular diferenciado um pouco. Em 1994, o MS veio propor o programa SF, mas a gente 
desde antes já vinha fazendo essa discussão, essa reflexão, buscando referências, trabalhando 
na captação de um modelo executado num outro país, com uma outra realidade. Enfim, eu 
entrei no município do RJ em 1993, e fui médico de saúde pública e minha primeira lotação 
foi no Centro de Saúde Belizário Penna, na AP 5.2, em Campo Grande, nesse período eu tinha 
esse duplo vínculo, era do departamento de epidêmio do Centro de Saúde, e de Niterói, eu 
fazia a ponte Campo Grande – Niterói toda semana, e aí nessa ocasião, a gente já participava 
da discussão nos fóruns nacionais que culminaram com a elaboração da Política Nacional, que 
saiu publicado em 1994, até então o MS estava, também, se reorganizando, meio que fazendo 
essa bricolagem das experiências, foi quando se traz o conceito dos agentes comunitários, 
desenvolvido no Nordeste principalmente, desses fóruns universitários que já discutiam 
atenção primária, desses municípios no nascedouro que conseguiram um acúmulo maior para 
essa discussão, e isso tudo fez parte de um fórum nacional para construção e elaboração dessa 
política, e o Rio já discutia, também isso, mas muito timidamente e se cogitava à época entre 
93 e 94, eles começaram a raciocinar como seria a implantação do SF no RJ através da zona 
oeste. Campo Grande por suas característica de município e cidade pequena, principalmente 
entre Campo Grande e Santa Cruz, tinha uma característica de cidade pequena, era possível 
pensar descolado da metrópole, então eles me identificando lá, me chamaram para participar 
de alguns debates na ocasião, mesmo com uma proposta muito embrionária, eu tive muita 
resistência, na época, inclusive da chefia, em participar de qualquer evento que fosse para 
compartilhar experiência que a gente tinha do trabalho em Niterói, eu lembro que me 
chamaram para um debate num Conselho Distrital, na época eles fizeram uma movimentação 



 

 

e trouxeram a Jandira Feghali que era deputada, para debater o programa de SF, e eu fiquei 
em pânico, pois era recém formado, isso foi importante, principalmente, pois se imaginava 
que Jandira tivesse uma crítica, mas não aconteceu porque ela era muito parceira do secretário 
de saúde de Niterói, Gilson Cantarino, que depois veio a ser secretário estadual de saúde, 
então Jandira tinha uma certa aproximação com a metodologia cubana por ela ser do PCdoB, 
então foi a mão e a luva, pois me identifiquei prontamente com ela e ela captou os meus 
argumentos, e o debate foi muito legal. Nessa ocasião, a concepção da zona oeste já estava 
perdendo forças e depois a lógica prevaleceu, optando-se por fazer na ilha de Paquetá, num 
território mais circunscrito, mais delimitado. Aí depois de 1996, eu consegui a permuta e 
fiquei trabalhando em Niterói, e em 2009 eu retornei a pedido do Daniel Soranz, para assumir 
a superintendência de atenção primária, e fiquei de março de 2009 até agosto de 2010. 
 
 
 
3- Em relação as organizações sociais, qual é sua opinião? 
 Na verdade, eu, tanto quanto a maior parte dos colegas que trabalham no campo tem 
mais dúvida do que certeza em relação à essa parceria, o que me tranquilizava era a 
possibilidade de fazer esse trabalho dentro da legalidade. Havia brechas na legislação, que 
ainda estão indefinidas com relação essas parcerias, a forma, a extensão delas, isso está sendo 
muito avaliado, julgado o tempo todo, não é uma situação que a gente considera livre de 
empecilhos, impedimentos, é uma vida, está acontecendo, a gente está experimentando e está 
testando os limites. O desenvolvimento se dá pelos limites  e a gente chegou num limite do 
arcabouço jurídico normativo, que não é compatível com as responsabilidades e as obrigações 
assumidas, então ao passo que não se discutem reformas mais profundas, consistentes e 
abrangentes no Estado Brasileiro, acaba se criando estes subterfúgios, esses mecanismos 
alternativos e que eu ponderava muito a favor da população neste sentido, eu via que isso está 
acontecendo aqui hoje, passados vinte e poucos anos, há uma cristalização partindo de um 
ponto de vista político ideológico de que isso é errado, é um equívoco, estou falando dentro 
da instituição, e aí um grupo de profissionais se estabelece contrário, simplesmente não se 
executa, se cria um impasse, as pessoas começam a orientar o trabalho para uma direção, a 
população nesse território fica completamente à mercê, fica sem compreender o que já é 
difícil pra nós compreendermos, então desse ponto de vista nunca criei obstáculos nem 
oposição, simplesmente porque eu não conhecia ou tinha críticas, eu continuo elaborando as 
críticas, acho que essa instituição e outras precisavam estar atentas, focar os estudos neste 
campo, mostrar os avanços, os retrocessos. Acho que da mesma forma como muitas outras 
situações, a gente está diante de fatos inéditos, e que a gente está experimentando mesmo e 
como diz um amigo: “vale tudo desde que se respeite a ética”. Então se temos uma ética de 
uma coisa pública, um bem comum, algo bem definido, acho que a gente pode ir buscando 
mecanismos. Agora que acho que neste ponto, tem muitas desvantagens porque esse 
mecanismo está longe de ser o ideal. Eu acho que temos que trabalhar nesse limite sem ferir a 
ética, empenhando fortemente no desenvolvimento de nossas instituições, esse é o meu ponto 
de vista. Estou muito atento a isso, pois os governos estão empenhados em sustentar e manter 
seus projetos políticos de poder, e neste ponto acaba-se negligenciando aspectos mais 
relacionados ao fortalecimento do estado mesmo, do projeto de nação, correndo-se o risco de 
ter 25 projetos de nação, acho que essa dificuldade sempre foi do sistema único. Se propor ser 
único respeitando todas as diferenças e adversidades, agora tem um plano que é único, tem 
um eixo, um norte, não tem ninguém querendo fazer 5.500 SUS, a gente quer fazer um SUS, 
agora também não pode engessar, temos experiências nascendo em outros lugares, com outras 
modalidades mas que de fato a gente vê que essa roda meio que prende, eu vejo essas 



 

 

limitações da estrutura do Estado, a gente não pode perder de vista esse debate em torno da 
reforma do Estado. 
 
 
 
4- Na sua visão os recursos financeiros disponíveis na época eram satisfatórios para a 
expansão do SF? 
 Foram bem satisfatórios, eu acho que a gente viveu essa transição, foi um momento 
muito importante a gente acompanhou o discurso do candidato a prefeito até então, e que 
naquela ocasião tinha uma ênfase muito grande por causa da parceria com o Estado, havia 
uma concentração em torno das urgências, das emergências, da UPA, do papel do município 
nesta rede, então o candidato Eduardo Paes propagava muito a urgência e emergência como 
prioridades, e acho que foi mérito dessa equipe na transição de redirecionar esse raciocínio de 
remontar essa lógica e a atenção primária ganhou de fato um destaque, um orçamento, 
financiamento contrastando com o que era esperado ele foi três vezes maior e muito positivo. 
Apesar de a gente estar sempre lidando com restrição de recursos. O MS tem uma política de 
financiamento bem definida, esta conta do MS está fechada. Foi triplicado com orçamento 
próprio de receita municipal e de reequilíbrio porque não é só um aporte pra saúde, houve 
também um reequilíbrio do que era determinado para a área hospitalar e para a área 
ambulatorial também foi uma equação reequilibrada, porque historicamente você tinha um 
aporte todo indo pra área hospitalar e um montante muito inferior indo para área ambulatorial, 
fora esse volume aplicado a mais. Constitucionalmente você tinha aquelas parcelas, que cada 
um dos Estados é obrigado a aplicar na saúde mais ou menos 12% do investimento total, o 
município que vinha de uma série histórica aquém do limite esperado e ele supera isso, não só 
corrigiu essa defasagem como superou o montante mínimo, e já têm vários estudos que 
demonstram que especificamente para o desenvolvimento da atenção básica mais ainda da 
estratégia de SF, o montante repassado pelo governo federal ele chega a ser menos da metade 
do custo total para executar a estratégia, e isso coloca os municípios em situação de 
defasagem em relação a cumprir os gastos, principalmente quando o Estado, que é o terceiro 
componente deste sistema não entra com recursos, atualmente o Estado não faz a 
transferência de recursos, a gente tinha conseguido elaborar um “pab”, a gente tentou 
constituir um recurso cheio de critérios, cheio de amarrações, que levavam em conta o índice 
de desenvolvimento municipal, que levava em conta a autonomia da administração das contas 
e tinha um “pabinho”. 
 
5- Em relação aos serviços de saúde, existi ou/existia alguma demanda especifica do prefeito 
na época? 

Não, a gente percebeu essa mudança de uma perspectiva focada na urgência e 
emergência, e depois esse gradativo deslocamento, principalmente quando ele foi percebendo 
as conquistas, as potências da atenção primária, foi um ato contínuo, eu acho que foi 
ganhando potência, na medida em que foi percebendo essa aproximação, porque é um espaço 
para um político com uma visão, uma perspectiva, é uma oportunidade enorme, porque está 
junto das pessoas, sai de um espaço projetado numa representação, num hospital qualquer, 
quase sempre inacessível, com barreira de acesso, e desce para estar junto às pessoas, esse 
discurso é muito popular, ele percebeu isso e soube usar essa ferramenta. Então você não 
tinha nenhuma demanda específica a não ser desde o início também, a compreensão dele para 
as áreas de vazio assistencial, então focamos mais uma demanda de localização propriamente 
do que interferências na composição entre os níveis da organização. 
 



 

 

6- Em sua opinião, houve acordo das esferas de governo: municipal, estadual e federal, 
necessárias para o avanço da Atenção Primária a Saúde?   

Para além do campo da saúde, teve essa conjuntura política, que valorizou esse 
alinhamento, até porque na história recente do Rio, sofremos muito a consequência desse 
apartheid político, dessas concepções muito intransigentes, muito rigorosas, com os governos 
municipal, estadual e federal sem nenhum entendimento, fora os técnicos que concordavam 
com suas carências, suas dificuldades e acabávamos buscando um apoio mútuo, do ponto de 
vista político ficava inviabilizado, eram vários níveis de acordo. E acho que esse alinhamento 
todo, porque também ao longo do movimento você vai percebendo que este alinhamento, esta 
coesão, ela também pode ter efeitos deletérios. Porque precisa de uma oposição, de um 
contra-argumento, de uma crítica, mas de partida esse entendimento entre as partes, a gente 
tinha conseguido, na época, para favorecimento de um dado positivo, era que tínhamos um 
ministro carioca, o Temporão, que compreendia bem a complexidade dessa estrutura no 
Estado do Rio, com esse lastro do sistema anterior, toda essa situação com muitos hospitais 
federais, uma fragmentação muito importante do sistema, e jogando peso, como o Temporão 
tinha esse entendimento de atenção básica como uma potência de interferir com todo o 
sistema, com reflexos na rede, a partir da atenção primária com cuidados primários, com esse 
assentamento no território, redirecionando as demandas para o sistema e com isso 
favorecendo outras articulações, então acho que foi muito positivo. 
 
7- Quais foram às ferramentas utilizadas para a escolha de territórios para implantação de 
novas equipes de Saúde da Família? 
 Acho que a principal ferramenta foi relacional mesmo, foi essa aproximação com as 
coordenações de áreas, foi a implicação das equipes locais regionalizadas neste movimento, 
assim foi um movimento de implicação de atores, esse começo foi um “vamos juntos”, 
precisava de uma adesão de pessoas que comprasse essa proposta, porque era isso, já tinha de 
partida um entendimento de que haveria muita resistência porque o tamanho da mudança era 
muito grande, a proposta era muito audaciosa. A equipe foi pra rua, se mobilizou para a 
construção e elaboração desse projeto, que era o Teias, que a gente começou a desenhar essa 
perspectiva que depois nem vingou muito, o Rio de Janeiro pegou essa marca e acabou 
aproveitando as oportunidades em torno, porque esse acróstico do território integrado de 
atenção à saúde e a noção de teia, de rede, de conexões, favoreceu uma motivação do 
processo. E o povo foi pra rua principalmente com uma cartografia mais ou menos amadora, 
se a gente utilizou algumas ferramentas de internet, essas coisas de mapas virtuais e tal, e 
muita negociação no local para estar identificando as áreas prioritárias, os terrenos para 
construção ou os prédios para adaptação de unidades. As equipes das coordenações de área 
foram fundamentais e cruciais na medida em que essa ideia foi sendo incorporada por estes 
atores e a coisa ganhou em escala, isso foi, pra mim, muito legal. 
 
8- Existiam recursos humanos e estrutura física suficiente para expansão do SF? 
 O plano foi escalonado e ele tinha por conta desse planejamento de partida, tinha um 
desenho razoável, então ele tinha uma meta progressiva que visava com os recursos da gestão, 
dar conta das próprias pernas. Esses recursos são sempre escassos, a gente se concentrou 
bastante em formular estratégias para captação desses recursos, por vários motivos como 
atraso na incorporação dessa política, a desconfiança por uma estratégia, porque que agora 
vamos investir nessa linha e não na outra, enfim aquelas questões que fazem parte de todo 
processo inicial, seja em 1992 de Niterói e em 2009 foi no Rio, assim nada muito diferente. 
Esses limites são dados orçamentariamente, a lei de responsabilidade fiscal, aquelas regras 
que delimitam a aplicação em RH, são sempre trazidas à tona pelo gestor pra mostrar a 
dificuldade e a incompatibilidade com a incorporação pela administração direta. Aqui no Rio 



 

 

não foi muito discutido, mas em Niterói a gente tinha um pouco essa leitura, porque assim 
como faz parte de uma estratégia nova, um processo novo, recheados de incertezas, onde você 
precisa de um perfil profissional, como se diz, um escopo de competências que não estão 
prontas, não estão definidas, pelas dificuldades de formação profissional, aí cai na história do 
ensino, por isso que esses recursos para essa proposta serão escassos, nunca vai ter recurso 
disponível a tempo, então isso era uma tônica em 1992 e continua sendo agora, porque não 
teve reformas, nem mudanças nas macroestruturas, que comportasse esses processos, esses 
movimentos institucionais, você tem umas instituições se desenvolvendo por um lado e outras 
por outro, é difícil fazer esse alinhamento nesse nível, então os recursos será escassos, porque 
não tem gente com cabeça suficientemente preparada com visão aguçada para observar tantas 
questões que a política foi introduzindo no cotidiano. Então se você não tiver estratégias de 
qualificação ou educação permanentes, eu acho que esse projeto fica incompleto, para ser 
completo ele precisa prever esse aporte neste recurso que está entrando, porque ele sempre vai 
ser insuficiente, seja na quantidade para lotar tantos postos de trabalho como na qualidade do 
processo de trabalho para atingir os objetivos, porque é um processo que precisa de muita 
qualificação e sobretudo de um nível de politização do sujeito porque é uma ação 
iminentemente clínica mas não está desprovida de uma participação política, isso talvez seja a 
coisa mais delicada de trabalhar, por isso ele é insuficiente, então não tinha, e a partir dessa 
restrição dada pelas regras fiscais no orçamento da prefeitura, se estabelece como uma 
alternativa a contratação, inclusive que você possa ter mais flexibilidade no remanejamento 
desse profissional, tanto no caso da inadequação dele naquele território quanto pela 
competência do desenvolvimento do trabalho, então você precisava ter uma política de RH 
que fosse menos rígida no sentindo de poder movimentar as pessoas, de mexer com elas no 
caso de improbidade, de inadequação. Por isso, que esse mecanismo terceirizado, de um 
vínculo que não seja tão estável, também era desejável num primeiro momento, mas hoje eu 
acho que tem muito haver com o amadurecimento da instituição, inclusive para fazer gestão 
de um processo tão complexo como esse. Isto também carece de uma análise comparada, eu 
acho que existem trabalhos em relação a isso, pois muitos municípios optaram pela 
contratação direta, principalmente Curitiba e Belo Horizonte, são exemplos de contratação e 
eu acho que eles não se arrependem, não tem uma avaliação negativa disso. Se você está 
abrindo muitos postos de trabalho e faz a inclusão de muitos trabalhadores e isso requer 
garantias de que este é o caminho, por conta da indefinição desse projeto nacional, de uma 
política enfim que de fato conte com as reformas que precisam ser feitas no tempo, na hora e 
na profundidade delas, isso é que irá fortalecer as instituições por enquanto a gente vive nessa 
corda bamba, literalmente porque é isso, você não tem recurso suficiente, e eles são em sua 
maioria inadequados para garantir a eficácia da política. Eu imagino que depois de um tempo, 
isso é uma parte do caminho, não é o ponto de chegada,  é uma experimentação, e na medida 
em que você fortaleça essa questão, garanta os recursos, os ambientes adequados, seria viável 
você pensar numa incorporação pela administração direta desses recursos. 
 
9- A visão do Secretário Municipal de Saúde em relação a expansão do SF? 
 Ele também se apaixonou no decorrer do processo, porque essa proposta é muito 
apaixonante, se você tem uma boa abordagem. O secretário, eu percebo, que também foi 
conquistado pela estratégia, ele é um sujeito que veio de outra área, com outra formação, mas 
ele faz essa conexão facilmente. Como eu fiquei próximo de uma assessoria dele, que tem um 
projeto que é completamente adequado à atenção primária, que é núcleo de cultura e ciência 
em saúde onde se trabalha com a perspectiva dos agentes culturais em saúde, eu entendo 
também que o secretário tem uma leitura para além do alcance que essa estrutura também está 
permitindo. 
 



 

 

10- Qual futuro o Sr. vislumbra no processo de expansão da Saúde da Família no município 
do Rio de Janeiro? 
 Eu acho que ainda falta alma, falta chegar ao espírito da coisa. Eu faço votos, que isso 
é o que eu estava empenhado de discutir nessa micro área, que a gente consiga aprofundar 
algumas questões que estão no raso, na superfície da estrutura, e que estão nos resultados mas 
que precisam ser avaliados pelos processos, essa é uma limitação da proposta, a gente tem que 
conhecer o limite não para parar nele, mas para ir além dos limites. Acho que precisa ter um 
espaço para reflexão desse processo, não sei como está sendo, como está oportunizado isso. 
Eu achava que a FIOCRUZ tinha um papel importante, como um território neutro, uma 
instância federal, poder servir para estar atualizando esses alinhamentos, enfim estar 
demonstrando caminhos que se agreguem, se complementem, a gente precisa avançar muito, 
com a integração dos serviços junto com os outros, algumas coisas que precisam ser mais bem 
tratadas no âmbito da construção política dessa rede e é um assunto muito grave e sobretudo 
também essa implicação dos profissionais, inclusive para buscar alternativas para nós, 
cidadãos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

ENTREVISTA COM A DRA. MARIA CRISTINA BOARETTO 
Realizada na sala da Secretária Municipal de Saúde, com duração de 26 minutos. 
 
Formação: 
Médica com Mestrado em Políticas Públicas pela Escola Nacional de Saúde Pública. 
 
1-O que entende sobre Atenção Primária a Saúde? 
 É um modelo, hoje em vigor no Brasil, prioritariamente, a porta de entrada pro sistema 
e considera que a atenção básica pode atender a quase 90%da população nas suas 
necessidades de saúde. 
 
2- Quanto tempo atuou no Programa Saúde da Família? 
 Eu atuei na superintendência de saúde coletiva por 15 anos, imagino que por cinco 
anos acompanhando a estratégia de SF aqui no RJ, de 2000 a 2005. 
 
3- Em relação à atuação no processo de expansão do SF, ocorreu em que período e qual o 
tempo de atuação? 
 Prioritariamente entre 2003 e 2004. Saiu de pouquíssimas equipes para 115 equipes no 
final de 2005. 
 
4- Como se deu o convite para atuar na gestão do SF? 
 Eu já atuava na superintendência de saúde coletiva, então eu fui uma das responsáveis 
pela implantação de saúde da família, não foi um convite.  
 
5- Na sua visão os recursos financeiros disponíveis na época eram satisfatórios para a 
expansão do SF? 
 Não, nem os recursos financeiros, nem os recursos técnico-políticos, até porque ainda 
não era uma estratégica hegemônica, ainda existia consenso dentro da secretaria de que essa 
expansão era necessária. 
 
6- Acredita que sua formação acadêmica e experiência na Atenção Primária favoreceram para 
a tomada de decisão e expansão do SF? 
 Sem dúvida. 
 
7- Em relação aos serviços de saúde, existi ou/existia alguma demanda especifica do prefeito 
na época? 
 Houve uma decisão do prefeito César Maia na área de expansão de SF, mas tinham 
muitas dificuldades operacionais no restante da prefeitura, porque não era um modelo que era 
com servidores, embora tivesse uma proposta de incorporar servidores, porque nós criamos 
um adicional pro médico, dentista e enfermeiro que quisesse entrar na estratégia, ele ganhava 
mais para complementar essa carga horária e tudo mais, então tinha um decisão do prefeito, 
mas não era uma decisão muito convencida, porque na hora de liberar os recursos, tinham 
poucos recursos para a estratégia e a área hospitalar ainda absorvia a maior parte destes 
recursos. 
 
8- Na sua gestão, quais eram as prioridades no contexto da atenção primária? 
 Zona oeste, AP 3.1, que era uma área de população grande e com favelas, e na área da 
AP 4.0, que era Cidade de Deus, que até hoje ainda não começou, e era prioridade naquela 
época, Rio das Pedras. 
 



 

 

9- Em sua opinião, houve acordo das esferas de governo: municipal, estadual e federal, 
necessárias para o avanço da Atenção Primária a Saúde?   
 Não havia um grande apoio do governo, como o governo municipal não era do mesmo 
partido que o federal e estadual, eu acho que isso foi um fator importante, que não teve o 
apoio das outras esferas para a estratégia, como tem hoje, dos três estarem afinados. 
 
10- Quais foram às ferramentas utilizadas para a escolha de territórios para implantação de 
novas equipes de Saúde da Família? 
 Já existiam as coordenações de área que já identificavam áreas de maior 
vulnerabilidade social, e áreas com possibilidade de ter alguma unidade, na época não tinha 
essa proposta de construção, era de alugar imóveis, meio que adequava uma estratégia de 
onde tivesse algum imóvel que pudesse ser mais favorável com algumas áreas mais pobres da 
cidade. 
 
11- Quantas equipes foram inseridas na sua época de atuação? 
 A gente chegou a 115 equipes, foi o início. 
 
12- Existiam recursos humanos e estrutura física suficiente para expansão do SF? 
 Já tinham o que agora são as OS’s, que eram algumas entidades como por exemplo, na 
zona oeste tinha a CIEZO, que era uma fundação ligada ao sistema educacional, que tinha 
uma escola de enfermagem, que tinha interesse em preparar profissionais para a estratégia, 
então a prefeitura descentralizou o recurso, fez o repasse para essa entidade para ela poder 
fazer contratação de pessoal, nesse modelo que hoje se aperfeiçoou na forma das OS’s. 
 
13- Na sua observação, quais eram as prioridades do Prefeito eleito na época no contexto da 
saúde? 
 Eu acho que foi isso, a gente acabou de sair da campanha, foi o primeiro item da 
campanha dele, foi um serviço que teve muita satisfação do usuário. Essa eleição fácil foi 
consequência disso, a saúde contribuiu. 
 
14- A visão do Secretário Municipal de Saúde em relação a expansão do SF? 
Acho que ele apoia, tem apoiado. 
 
15- O que acha das organizações sociais na saúde da família? 
Acho que é uma estratégia que tornou possível ela existir, pois no modelo só com 
profissionais públicos de saúde era muito difícil, a gente nem conseguiu quando a gente tinha 
um dispositivo de um adicional para eles, mesmo assim não conseguimos médicos para a 
estratégia, e a função do poder público é controlar, regular, administrar, verificar a qualidade, 
para não ter problemas de outro ente assumir a prestação do serviço direto desde que seja bem 
acompanhado, monitorado, e que tenha qualidade os serviços. Não pode ser competitivo no 
mercado, não poderia crescer. Avaliando em 2013, 13 anos depois do início da estratégia, ela 
foi concentrada nos últimos 03 anos, não teria sido possível com essa velocidade de expansão 
sem o apoio de outro ente institucional, só com recursos próprios, a própria construção nessa 
velocidade que foi, houve um investimento de toda a prefeitura, o urbanismo entrou com a 
obra, nem foi  a secretaria de saúde, houve uma decisão política forte que permitiu, 
acompanhada de uma injeção de dinheiro novo. 
 
16- Qual futuro o Sr. vislumbra no processo de expansão da Saúde da Família no município 
do Rio de Janeiro? 



 

 

 O que o prefeito prometeu que é chegar a 70% de cobertura na cidade como um todo, 
e pegar algumas áreas que têm dívida social, como a Cidade de Deus, a ampliação em Rio das 
Pedras, são áreas que ainda precisam de um investimento, não houve ampliação. 
 
 
 
 
  



 

 

ENTREVISTA COM  Dr.ª LUCIANA BORGES 
Realizada na UNESA, duração 58 minutos 
 
Formação: Medicina com doutorado. 
 
1-O que entende sobre Atenção Primária a Saúde? 
 Atenção primária, na verdade é a porta de entrada do sistema, é como o sistema deve 
ser organizado em toda a sua dimensão, chegando até os níveis de maior complexidade, então 
a atenção primária é a base de tudo, se você não tem uma boa base organizada, você não vai 
ter o nível secundário, nem o terciário. Ela é composta de unidades de saúde primárias que no 
Brasil, elas se compõem em postos de saúde, onde você tem pequenas especialidades, as 
especialidades básicas, como clínica médica, pediatria, ginecologia/obstetrícia ou como vem 
sendo transformada em todo Brasil, em unidades de SF, onde você tem a porta, realmente, de 
entrada através da equipe de saúde da família. 
 
2- Quanto tempo atuou no Programa Saúde da Família? 
 Quanto tempo atuou no SF, na secretaria ou em outros setores da SMS? 
Em 1992 antes mesmo de SF se instalar, eu era médica de uma saúde da família de uma 
comunidade em Vila Canoas, uma parceria do município do Rio com a Universidade Cornnell 
de Nova Iorque, então eu trabalhei lá como médica de família no período de 1992 a 1996, saí 
pra fazer o meu mestrado. Em 1998 eu fui chamada para trabalhar como coordenadora de uma 
coisa, que se chamava núcleo de saúde da comunidade, cujo objetivo era capacitar os agentes 
da dengue para ser tornarem pessoas com uma visão um pouco mais ampliada sobre seu 
território no processo saúde/doença, eram pessoas da comunidade que eram treinados para 
trabalhar os focos da dengue, só que a gente aproveitou e ampliou esse olhar pra que ele 
viesse a serem todos os determinantes essenciais da saúde. Em 2000, a gente instalou o que se 
chama coordenação de saúde da comunidade, aonde eu atuei até 2005, então na verdade são 
12 anos de saúde da família lá. A partir de 2005, eu fui trabalhar em outros setores, fui 
coordenadora de uma unidade secundária em outro município, fui subsecretária de saúde em 
outro município, aonde eu trabalhei também com SF, porque a gente tentava organizar a 
atenção primária local e hoje eu estou aqui, coordenando de forma adjunta o mestrado em 
saúde da família dessa instituição. 
 
 
3- Em relação à atuação no processo de expansão do SF, ocorreu em que período e qual o 
tempo de atuação? 
 Expansão não, eu implantei, né. Na verdade, eu e a equipe que estava sob minha 
coordenação, a gente implantou as primeiras unidades de saúde da família do município do 
Rio, e a gente chegou a 119 equipes no momento que eu saí, tinham 119 equipes de SF 
completas, e depois que eu saí, começou completamente o “boom”  no RJ. Em 1999, a gente 
implantou Vilar Carioca e Antares, que realmente foi o marco inicial e depois a gente 
implantou a unidade que eu trabalhei, que foi Vila Canoas, em São Conrado. 
 
4- Como se deu o convite para atuar na gestão do SF? 
 Na verdade não foi convite, eu entrei pra trabalhar com os agentes comunitários no 
nível central, naquele momento eu era a única pessoa que tinha experiência com APS e com 
medicina de família. E aí isso se deu de forma natural, eles tinham que depois ter uma 
coordenação, porque o prefeito, na época, ficou interessado nesta proposta de SF e 
naturalmente eu fui colocada como gestora, por conta da experiência que eu tive previamente 
como médica de família de uma comunidade do RJ. 



 

 

 
 
5- Na sua visão os recursos financeiros disponíveis na época eram satisfatórios para a 
expansão do SF? 
 Absolutamente, não eram satisfatórios, até porque era um ensaio, se você pensar que 
em 1994 ela começou no nordeste, até chegar à região sudeste e até ser reconhecida por 
gestores da região sudeste como algo realmente importante, demorou um tempo, cheguei num 
final, por volta de 2004/2005, eu cheguei a ter o maior orçamento da SMS, mas por uma 
questão pessoal, ligada à gestão, que eu achava que tinha que ser a ordenadora de despesas à 
época, eu saí. Em 2005, eram R$ 100.000.000,00, em 1999 por volta de uns R$ 600.000,00. 
 
6- Acredita que sua formação acadêmica e experiência na Atenção Primária favoreceram para 
a tomada de decisão e expansão do SF? 
 Com certeza, aliás, eu não poderia tomar decisões se não tivesse este tipo de 
experiência. 
 
7- Em relação aos serviços de saúde, existi ou/existia alguma demanda especifica do prefeito 
na época? 
 A prioridade sempre foram as unidades secundárias e terciárias, entretanto ao final de 
2004 e 2005, víamos o César Maia mais mobilizado pela questão da APS do que no início de 
1999. Então a gente tem uma diferença bastante significativa, mas foi predominante ainda o 
secundário e terciário. 
 
8- Na sua gestão, quais eram as prioridades no contexto da atenção primária? 
 As prioridades, eu acho que a lógica dos programas era muito vinculada, então saúde 
da mulher, saúde da criança, doenças crônicas, tuberculose, saúde bucal, os cânceres 
(próstata, pulmão, colo de útero, de mama), eles eram bastante fortalecidos. Acredito até que 
mais que atualmente, agora prioridade era o ensaio dessa possibilidade de expansão de APS 
no Rio, numa lógica de integral, com um olhar integral, com uma equipe multidisciplinar e 
tudo mais, eram os dois momentos em que muitas vezes era um certo conflito em que alguém 
queria trabalhar integral como éramos nós da SF com a lógica dos programas, pois os 
programas queriam que reproduzíssemos os conteúdos programáticos das unidades de saúde 
básicas tradicionais e a gente não acreditava nisso, acreditava que o olhar tinha que ser 
integral. Obviamente, que embasado cientificamente pelos programas, que tinham um olhar 
de forma integral. 
 
9- Em sua opinião, houve acordo das esferas de governo: municipal, estadual e federal, 
necessárias para o avanço da Atenção Primária a Saúde?   
 Na minha época não, tanto que este foi o grande problema, na verdade neste período 
nos desbravamos uma floresta densa, porque nós não tínhamos nem o acordo com as três 
esferas, nem a legitimação dentro da instituição prefeitura. Nós tivemos que começar a 
mostrar o nosso trabalho, pra conseguir recursos financeiros, para que eu considerasse uma 
grande vitória com seis anos de atuação, ao final ter a maior fonte de renda da secretaria de 
saúde, mas foi a duras penas, não há a menor dúvida. O Estado, a única coisa que ele fazia era 
a supervisão das equipes, a proposta inicial dos treinamentos introdutórios que rapidamente 
nós absorvemos, o federal não participava de nada, só com os incentivos naturais da 
implantação de cada equipe de saúde da família, não havia nada de Plus com relação a isso, eu 
acho que o grande problema, grande nó do município do Rio se comparado as outras grandes 
metrópoles como São Paulo e Belo Horizonte, que tiveram um incentivo estadual muito 
grande na época, nós não tivemos incentivo financeiro. 



 

 

 
 
 
10- Quais foram às ferramentas utilizadas para a escolha de territórios para implantação de 
novas equipes de Saúde da Família? 
 Eu te falo com toda tranquilidade do mundo, que foram prioridades técnicas, porque 
eu era muito chata, primeiro era o Luís Paulo Conde, e depois era o César Maia, e na verdade, 
eu peitava a questão da colocação das unidades em áreas de vazio assistencial, que é a 
primeira coisa que a gente colocou, depois prioritariamente em áreas de grande alteração de 
IDH, como por exemplo, a região de Santa Cruz, e depois as áreas que tinham uma 
experiência prévia em modelos alternativos de saúde, eu acho que foram estas três linhas 
básicas que nos levaram a implantar em Antares, Vilar Carioca, Vila Canoas, Borel, enfim 
uma série de comunidades que ou tinham experiências alternativas ou existia movimento 
popular muito importante, ou tinham baixo IDH, ou tinham o vazio assistencial, isso foi assim 
uma das coisas que mais tinham me desgastado pessoalmente neste processo, porque eu tinha 
que lutar pra que interesses não técnicos, não fossem adiante, então isso foi sempre a minha 
grande luta, chegaram determinados momentos em que vereadores vinham pra entregar uma 
lista de nomes de agentes comunitários para serem contratados e eu era muito jovem e 
arrogante, eu chegava e dizia, o senhor está no andar errado, isso é no décimo quarto porque 
aqui meus agentes fazem concurso e foi assim o momento super lindo quando a gente fez a 
grande expansão pras 119 equipes e fizemos um concurso com 75000 pessoas concorrendo a 
2000 vagas de agente comunitário, foi como se fosse um vestibular. 
 
11- Quantas equipes foram inseridas na sua época de atuação? 
 Ao total 119 equipes completas, nós tínhamos além das 119, eu era considerada pelo 
MS a pessoa contramão da história, todo mundo brincava comigo na boa, nunca fui 
desrespeitada, eu era da contramão, porque todo mundo queria transformar tudo em SF e eu 
acreditava e te confesso que ainda acredito no PACS, eu não acredito que a gente consiga dar 
conta de toda uma população na lógica de SF, mas eu acredito que a gente pode ter unidades 
tradicionais qualificadas pela ação de um agente comunitário bem trabalhado, então nós 
tínhamos três modalidades, nós tínhamos a SF completa, médico, enfermeiro, técnico de 
enfermagem, agente comunitário de nível médio, a gente não tinha de nível fundamental, 
todos eram de nível médio, porque nós temos mercado de trabalho, pessoas no mercado de 
trabalho com este tipo de qualificação, nós tínhamos os PACS voltados em comunicação com 
unidades tradicionais de saúde, e nós tínhamos uma coisa que eu inventei mesmo, eu junto 
com a Rita Moura, a gente trabalhou uma coisa que era o PACS ampliado, tanto que foi 
motivo de dissertação de mestrado dela. Eu te sugiro até pegar o texto dela, porque o histórico 
na época estava mais fresco do que agora, se você for me perguntar sobre cronologia de 
implantação, talvez eu não saiba te dizer, mas está lá bem relatado. Então a gente criou uma 
modalidade chamada PACS ampliado, o que era um PACS ampliado, eram áreas 
absolutamente onde não conseguíamos colocar médico devido à questão da violência, mas 
você sabe que este profissional de saúde é mais seletivo, ele não vai, a gente tem uma grande 
dificuldade, até hoje, de colocação de profissional médico em algumas áreas, mas a gente tem 
enfermeiros muito legais, então na verdade o PACS ampliado era composto por um super 
enfermeiro e de agentes comunitários de saúde e tinha uma unidade de saúde local. Então o 
que a gente fazia, esse enfermeiro fazia os procedimento adotados pela enfermagem, pelo 
COREN, a gente não fazia nada além do que um enfermeiro pode fazer, e que não tivesse no 
protocolo, então o enfermeiro trabalhava a questão da puericultura, ele trabalhava a questão 
do pré-natal de baixo risco, trabalhava o acompanhamento do hipertenso leve, do diabético 
não insulino dependente, pé diabético, imunização, aleitamento materno, enfim uma série de 



 

 

ações, que embora não fossem capazes de dar as tais 80, 85% de ações resolutivas na 
comunidade, sem dúvida nenhuma, dava um aumento, um implemento da qualidade prestada 
no território. Então eu adorava o meu PACS ampliado, porque eu achava que era um braço de 
SF adaptado a uma realidade de violência que a gente enfrentava naquele momento no Rio, 
então nós tivemos experiências muito bonitas, o Batan era uma experiência fantástica de 
PACS ampliado, porque os agentes tinham um papel de protagonistas, muito mais talvez do 
estejam tendo agora, eles eram protagonistas de um processo de transformação da saúde na 
comunidade que eles moravam, isso me deixava extremamente emocionada, orgulhosa desse 
trabalho que eles desenvolviam. 
 
12- Existiam recursos humanos e estrutura física suficiente para expansão do SF? 
 Não, que isso! Estrutura física nenhuma, a gente tinha que correr atrás de espaços na 
comunidade que pudessem ser transformados em unidades de saúde, e isso eram um grande 
problema, porque para que a prefeitura alugasse um imóvel na comunidade, esse imóvel teria 
que estar regularizado, teria que ter o seu registro de imóveis correto e a maior parte das 
comunidades é compostas por invasões e a gente não trabalhava com a lógica de uma unidade 
dentro da comunidade e não fora da comunidade, para facilitar o transporte das pessoas, o 
reconhecimento como uma unidade de saúde da área, a gente tinha uma lógica bastante 
diferente do que se faz atualmente, a gente trabalhava com unidades com no máximo três  
equipes de SF, para que não houvesse essa confusão de ter que reconhecer qual era a equipe 
responsável pelo meu território, enfim a gente trabalhava numa lógica diferente, então não 
existia recurso logístico pra isso, quando o César Maia, por volta de 2002, nos deu esses R$ 
100.000.000,00 para dar uma respirada inicial, aí a gente conseguiu fazer algumas coisas 
muito legais, conseguimos fazer obras nas unidades de saúde dentro da comunidade, 
transformamos em unidades modelo, mas com o imóvel da própria comunidade, a gente 
conseguiu comprar equipamentos, financiar equipamentos em outras instituições, doações de 
instituições internacionais, a gente correu atrás de recursos, pois não tínhamos recursos 
próprios. Aí começou um incentivo do MS, que foi o Pró-saúde, e foi o Pró-saúde que 
começou a ter um incentivo maior, isso por volta de 2001 e 2002, antes não tinha nada. 
Em termos de recursos humanos, o que queríamos? A gente queria, que na verdade, o SF 
fosse uma lógica incorporada pelo funcionário público do município, que fosse reconhecida 
como um bem do município, então a gente fez um processo seletivo dentro dos próprios 
funcionários que tinham interesse em participar do SF, óbvio que muitos deles foram por 
causa da gratificação, que se você era 20, 24, 30 horas e fizesse uma expansão para 40 horas, 
você ganharia uma coisa chamada gratificação, e essa gratificação te daria um pouco mais de 
implemento salarial, não que está tendo hoje, mas era um pouco mais, te faria trabalhar 40 
horas naquele território e você sendo funcionário público eu acho que você incorporaria a 
lógica da saúde da família, se apaixonaria pela lógica do SF e assumiria aquilo enquanto o teu 
papel profissional, na época nós não tínhamos concursos na prefeitura para atuar na SF e acho 
que até agora não tem esse cargo específico. Mas os agentes comunitários não, embora a 
gente fizesse um processo seletivo simplificado, eles eram contratados à época pelas ONGs, 
Associações de Moradores. Mas todos concursados, na verdade, pra você ser um agente 
comunitário, tinha que passar nesta prova. 
 
13- Na sua observação, quais eram as prioridades do Prefeito eleito na época no contexto da 
saúde? 
 Prioridades do prefeito e do secretário municipal (contexto saúde) 
Olha, do prefeito, ele colocou muito a cargo do secretário, então ele não tinha, eu conversava 
muito na época, eu era chamada no gabinete do César Maia muitas vezes, para comunicá-lo 
de como estava sendo a expansão, então eu ia pra lá, independente, ia sem o secretário ou sem 



 

 

o superintendente, sem ninguém, me chamava pessoalmente, na época eu tinha uma 
proximidade muito grande do gabinete do prefeito.  Então, ele sabia da SF por mim, e ele me 
dizia à época que se fosse reeleito, ele gostaria de investir mais na atenção primária, é o que 
eu posso te dizer. Agora, o secretário de saúde, eu não sei, eu acho que por conta da formação 
dele, por conta do tipo de trabalho dele ao longo da vida, o primeiro secretário, ele não tinha 
uma visão de atenção primária, ele era um administrador, senão me engano, ele era 
secundário, terciário, e depois a gente teve o Sérgio Arouca durante alguns meses, que foi, 
assim, um convívio bem interessante, mas meteórico, ele passou muito rapidinho e ele sim, 
ele tinha um desejo como hoje, de uma expansão louca, ele queria 600 equipes de SF, 
trabalhando e atuando, e depois veio o Jacob Kliegermann, que era um cara de nível terciário, 
ele é top de linha na parte de oncologia, foi diretor de um grande hospital terciário que é o 
INCA, então você pode entender que exista uma limitação conceitual, uma limitação em 
termos do que é esse outro mundo que é a atenção primária, então eu não sei te dizer, porque 
nessa época eu já estava saindo, logo na entrada do Jacob, em seis meses depois eu pedi 
licença sem vencimento, para ir embora do município e tudo mais, eu não via esse 
movimento, em termos de movimento genuíno, eu acho que estava indo, porque o Brasil 
inteiro estava indo, mas não por uma decisão política do secretário de saúde, é a minha 
impressão, mas eu não fui gestora nessa época e não posso te dizer. 
 
14- Na sua gestão existia subsecretario? 
 Existia apenas um subsecretário, então você tinha o secretário de saúde, você tinha o 
subsecretário, que via as duas partes, e embaixo do subsecretário você tinha as 
superintendências, tinha a de RH, a de unidades de média e alta complexidade, e a de 
vigilância sanitária. Na época do Jacob, tinha a Magda que era sempre super atuante. Do 
Ronaldo, eu não me lembro, mas não era técnico. 
 
 15- Qual futuro o Sr. vislumbra no processo de expansão da Saúde da Família no município 
do Rio de Janeiro?  
  Eu tenho medo, eu te confesso que tenho medo, talvez seja uma questão de velhice 
minha, de melancolia, de saudade do tempo que passou, não sei, mas tem algumas coisas que 
me preocupam, uma coisa é a sustentabilidade financeira das unidades de saúde atualmente 
implantadas, então eu estou pensando como gestora, como manter aqueles super-
equipamentos, como manter a infraestrutura de raios-X, ultrassom, dentro da unidade. Como 
manter toda essa infraestrutura me dá um medo muito grande, e é puro medo, não tem 
fundamentação técnica nenhuma, por que estou fora muito tempo, eu tenho medo que se 
reproduzam os CIEPS, lindos no início, mas sucateados hoje. Então, assim, manter esse 
padrão que, hoje, a gente encontra aqui, é um padrão lindo de primeiro mundo e tudo mais, 
vai custar muito caro e não sei até quando o município do RJ vai bancar isso, mas espero que 
seja pra sempre, tomara que os próximos gestores que cheguem, tanto da prefeitura, quanto da 
secretária de saúde, da administração, do planejamento, até porque não é só saúde que faz 
isso, tem todos os outros secretários juntos que organizam o orçamento da prefeitura e tudo 
mais, tenham uma visão de que isso é uma questão fundamental para a sociedade. Outra coisa 
que me preocupa, é a qualidade do profissional que está sendo contratado para atenção 
primária, por conta dos salários bastante apetitosos, você recebe qualquer um e pela 
necessidade de expansão imensa do SF, vêm pessoas absolutamente despreparadas para lidar 
com SF, que SF não é clínica médica, SF não é atender adulto, é atender todo mundo e a 
comunidade onde esta pessoa está inserida. Tem que ter uma lógica muito mais sistêmica do 
que individual, e eu não acho que estas pessoas estejam muitas delas, tem muitas 
maravilhosas, mas tem muitas que estão despreparadas, não existe um processo seletivo mais 
aprofundado porque a expansão é tão premente, tão necessária que você contrata quem 



 

 

aparece, e isso me preocupa, me preocupa muito, muito mesmo, acho que o grande nó da 
gente. Eu não vejo e aí você que está na gestão, você que é gerente de uma unidade, pode até 
me dizer isso, eu não vejo um processo de educação permanente dessas pessoas que estão 
sendo contratadas, eu acho que existe educação continuada, curso disso, curso daquilo, curso 
daquilo outro, mas não da educação permanente intra-unidade aonde a gente discuta os nossos 
conflitos, os nossos problemas dentro da comunidade, eu não vejo isso e aí eu acho que esse 
profissional de atenção primária, seja médico, enfermeiro, dentista, o que for, o técnico de 
enfermagem, o próprio agente comunitário, eles não são preparados para uma coisa 
importantíssima de quem trabalha em atenção primária dentro de comunidades de baixa renda 
que é a moderação de conflito, e não é conflito armado, é o conflito do dia-a-dia, conflito das 
culturas diferentes, o conflito das identidades diferentes e estas pessoas não estão preparadas 
para isso, e o terceiro medo, que é assim o medo que eu quero transformar numa pesquisa, 
estou tentando arranjar um desorientado que aceite este tipo de desafio, que é a análise do 
agente comunitário de saúde, eu acho que houve uma perda de identidade desse agente ao 
longo desses anos, hoje o agente de saúde é um cara burocrático que fica dentro da unidade de 
saúde, isso me preocupa, assim, eu vejo levando bilhete para marcar consulta, levando bilhete 
para isso, levando informação, levando exame e eu não vejo a atuação do agente comunitário 
na lógica de uma visita domiciliar bem realizada, e na lógica da educação em saúde que é o 
papel primaz do agente comunitário, eu não vejo isso, pode ser que eu me engane, porque eu 
estou fora da rede, eu estou fora disso, mas é isso que eu tenho visto. Então são as três coisas 
que mais me preocupam: a sustentabilidade, a qualificação do profissional de nível médio e 
superior para lidar com a realidade, que não é uma realidade biológica somente, é uma 
realidade, parece clichê, mas psico sociocultural e biológica, não sabe lidar com os 
determinantes sociais do processo saúde-doença, então transforma aquilo numa consulta 
clínica e perde-se a beleza do que é a estratégia de SF. E a terceira é a questão do agente 
comunitário e sua identidade que, pra mim, vai se perdendo. 
 
 
16- O que acha das contratações através de organizações sociais? 
Eu pouco estou por dentro, eu voltei para o município do RJ, há um ano e meio, eu me 
assombrei com muita coisa que está acontecendo, eu olho pra unidades de SF atualmente e 
penso se na época tivesse dinheiro, eu teria feito muita coisa, eu era a pessoa certa na hora 
errada, agora eu acho que hoje existe uma coisa bacana do município do RJ, que o SF é a 
estratégia da porta de entrada do sistema, inegável, e fico feliz de ter passado nesse processo 
no início, mas questiono algumas coisas, questiono a pouca interferência que a gente tem no 
processo da seleção dos agentes comunitários, no processo de seleção dos profissionais que 
vão atuar nas equipes, isso eu questiono, porque quem dá o tom é a OS, e quem tem que dar o 
tom é o gestor de saúde, é o gestor que faz esse contrato com a OS, eu tenho que dizer e não 
adianta eu dizer em termos só de produção, quantas consultas, quantas não sei o quê, eu não 
acho que tem que ser só isso, eu quero o modelo de profissional, a qualidade daquele 
profissional, e as ações que aquele profissional deve desenvolver além das questões palpáveis 
numéricas, então, assim, isso eu questiono, estou aqui pra ver, eu sou uma pessoa que não 
acredito que as minhas verdades são melhores que as verdades dos outros. Então, sou uma 
pessoa bastante observadora, gosto de ficar observando pra ver o que vai rolar, mas questiono 
isso. É, eu questiono também a não utilização do corpo de trabalho da secretaria de saúde e a 
não valorização desse profissional de saúde da secretaria de saúde, que quer encampar o saúde 
da família, ele tem que, muitas vezes, sair de licença profissional do funcionário público, para 
ser contratado pela OS, ao invés de ter um incremento do salário dele. Isso eu questiono 
profundamente, como é que você vai fazer um movimento de ampliação da atenção primária 
sem envolver o funcionário da rede, porque, eu quero te dizer com todos os meus 20 anos de 



 

 

funcionalismo público, você tem muitos que não valem nada, mas tem muito mais que valem 
muito. Então, eu sinto um alijamento do funcionário público, assim “colocar de escanteio”, e 
eu não gosto disso, acho muito triste, porque hoje eu encontro muitos funcionários que têm 
saudade e melancolia de um tempo que a gente não tinha nada, que era pobre, mas que eles 
atuavam no SF, e que hoje eles não atuam mais, então isso pra mim é muito triste, pra mim foi 
o mais triste de tudo, quando eu voltei agora para trabalhar na secretaria de saúde, e trabalho 
num setor completamente diferente.  
 
 



 

 

ENTREVISTA COM DRA. MARCIA CONSTÂNCIA PINTO 
Realizada na sala da Secretária Municipal de Saúde, com duração de 43 minutos. 
 
Formação: Enfermeira 
Médica com mestrado em saúde coletiva. 
 
1-O que entende sobre Atenção Primária a Saúde? 
 Bom, atenção primária de saúde é toda aquela, alguns autores entendem como a porta 
de entrada do sistema, na verdade a gente compreende que o paciente faz qualquer itinerário 
para entrar no sistema, mas digamos que seria a porta de entrada preferencial, porque a gente 
estaria lidando com várias questões de saúde do adulto, da criança, de acordo com cada ciclo 
de vida, na questão muito mais da promoção de saúde, da prevenção, e lógico algumas ações 
de acompanhamento, de tratamento de algumas doenças consideradas já crônicas, mas 
basicamente seria uma atenção diferenciada porque você tem a oportunidade de agir na 
promoção , enfim na prevenção. 
 
2- Quanto tempo atuou no Programa Saúde da Família? 
 Foi em 2005 e 2006, mais ou menos um ano e meio, na verdade, o que aconteceu foi 
que eu entrei no município em 2004, eu já tive uma experiência no SF, pois eu já fui médica 
do SF, já tinha atuado em Campo Grande, no Borel, quando eu entrei no município e o 
pessoal já sabendo dessas atuações, eu já tive um passado de educação profissionalizante, 
educação de nível médio, então eu fui direto supervisionar as equipes de implantação do 
Morro do Alemão, então eu ajudei a implantar o Alemão, ajudei a acompanhar o processo de 
trabalho em Vigário Geral, nesta trajetória tinham poucas equipes, quem era a coordenado de 
nível central era a Luciana Borges, e eu acabei integrando a equipe da Luciana Borges, então 
naquela época a gente era responsável pelo treinamento dos meios introdutórios, de várias 
turmas, seleção de profissional, contratação era por ONG, mas a gente que fazia a seleção, no 
momento da virada, da mudança do secretário de saúde, na saída do Ronaldo Cezar e entrada 
do Dr. Jacob, a equipe da Luciana foi se desfazendo, cada um voltou para a área de origem e 
eu fui ficando, na época a gente tinha poucas unidades e tinha uma figura chamada supervisor 
operacional, que era quem na área programática do município, cuidava de todas as equipes, 
fazia essa ponte, ajudava no planejamento dos treinamentos e eu fui ficando, e dessa época, 
reunindo com todos os supervisores com seus grupos de apoio técnico, os GAT, o pessoal nos 
estimulava pois era uma época muito difícil porque não havia uma intenção clara de expansão 
no RJ, a expansão era passo a passo, pouquíssimas equipes, quando a gente começou tinha 
muito mais equipe incompleta do que completa, e a gente fechou noventa e poucas equipes na 
ocasião, não noventa e pouco lugares de trabalho, muito menos, mas assim entre PACS, PSF. 
Então o Dr. Jacob me convidou, e eu trabalhei junto com eles nessa fase. Eu fazia, na verdade, 
articular com os outros programas da secretaria, porque o SF naquela época não era entendido 
como estratégia de atenção, não era entendido como reorientação do modelo, ele era um outro 
programa da secretaria, aí a gente tinha que fazer uma política de convivência com os outros 
programas, mas ao mesmo tempo começando a mostrar a cara do que o SF podia fazer de 
diferente e a gente fazia essa postura, ajudava, por exemplo na época em me lembro de “uma 
epidemia de hanseníase” que aconteceu na CAP 3.3, num posto de saúde, na verdade não era 
epidemia nenhuma, os agentes foram treinados em massa para reconhecer e fazer a suspeita 
de manchas e de áreas adormecidas e encaminhar pro médico. Então naquela época bombou, 
porque se fosse um a dois casos mas foram dez, era quase uma epidemia, era tudo caso, eu 
participei desse movimento, então o pessoal do programa de diabetes e  hipertensão queria 
ampliar as atividades de promoção, prevenção e acompanhamento, então a gente pegava 
aquela brecha: o agente comunitário está aí, dessa época foi feito um programa um pouco 



 

 

anterior à minha chegada, mas que continua e dá super certo, que foi na Rocinha, os agentes 
comunitários começaram a fazer DOT's, e de repente teve um sucesso enorme, onde as 
pessoas não abandonaram o tratamento, foi uma descoberta do agente comunitário, mas não 
tinha uma política clara de expansão. Tanto é que a gente fazia muito poucas equipes, apesar 
de desde a época do Gazolla de ser aprovado 600 equipes por município como um todo, 
naquela época se fazia muito equipe para ficar em áreas onde você não conseguia contratar 
médico ou não tinha servidor que parava, então assim  a solução é fazer SF, tanto é que na 
minha dissertação de mestrado, eu faço voto pro Vilar Carioca, você vê exatamente isso, você 
vê os agentes comunitários. Era muito louco, porque o médico falava com o enfermeiro, que 
falava com o auxiliar de enfermagem, para poder falar com o agente, então o gestor desta 
unidade, que tratava o agente comunitário que nem cachorro, morreu e foi substituído. 
Quando chegou à unidade, a diretora nova enfrentou “as viúvas” que queriam manter este 
mesmo modelo, como ela tinha uma resistência muito grande, ela se aproximou dos agentes 
comunitários e do programa de SF, naquele momento a gente começou a reformular. Eu vivi 
isso e passei por isso lá. Não era uma vontade declarada política e a gente da coordenação 
meio que pegava uns e outros que eram mais idealistas, mas a fim de fazer. Era muito vamos 
fazer e acontecer e o processo de trabalhar era muito pautado na estratégia mesmo, a gente 
acreditava naquilo com tanto fervor, que era aquilo que a gente tinha pra segurar, e é diferente 
do momento de agora que é claro e evidente mas eu não sei se o processo de trabalho guarda 
as mesmas essências. 
 
3- Em relação à atuação no processo de expansão do SF, ocorreu em que período e qual o 
tempo de atuação? 
 Desde 2000, eu acho que até a minha entrada, mas as pessoas que coordenaram antes o 
SF, como a Márcia Mochel, não viveram o SF, como também a Márcia Reis, como ponta, eu 
tive o privilégio de viver ponta, supervisão e gestão, então assim quando as pessoas vinham 
desgastadas quando os problemas aconteciam, eu sabia o que elas estavam falando, poxa a 
gente está preso na unidade porque o tráfico fechou, ninguém entra ninguém sai, o que a gente 
faz, e chegava gente pedindo pra mudar de lugar porque teve tiroteio e eu fiquei agachado 
debaixo do vaso sanitário, eu vivi isso no Borel, eu sabia o que as pessoas estavam falando, 
que não era fantasia, teve essa diferença. Isso me ajudou muito, por conta dessa possibilidade 
que eu consegui entender a lógica que era tão difícil quem nunca participou entender SF e que 
não adiantava enfrentar porque não tinha poder pra ele, mas a secretaria toda politicamente 
não tinha no que investir, então o jeito era comer pelas beiradas. 
 
4- Como se deu o convite para atuar na gestão do SF? 
 Foi isso, eu fazia parte da equipe de nível central e aí as pessoas foram se 
desestimulando com essa nova estrutura, foram saindo e o Dr. Jacob viu que eu estava à frente 
fazendo e me convidou e eu lembro que Márcia Mochel me deu um puxão de orelhas porque 
quando ele me convidou eu disse que não iria responder agora, que pensaria, e a Márcia me 
disse: que isso, você está maluca, como é que com um convite do secretário você ainda vai 
pensar, tem que ter responsabilidade. 
 
 
5- Na sua visão os recursos financeiros disponíveis na época eram satisfatórios para a 
expansão do SF? 
 Lógico que não, muito pelo contrário, os contratos cada vez foram, porque quando 
começou na época da Luciana, é uma alusão minha, houve um investimento, no começo do 
governo César Maia, a Luciana tinha carta branca e aí começou a fazer um monte de equipes, 
mas a coisa foi pulverizada, eu discuto um pouco disso, e aí era casa alugada, pessoal das 



 

 

favelas alugavam as casas, e eram reformadas para fazer tubos de dinheiro, e depois pediam 
aluguel maior, e quando o Dr. Jacob entrou, ele disse que era uma farra, que não se podia 
gastar tanto dinheiro desta forma, então a verba que se teve anterior à minha entrada, foi gasta 
de uma maneira desenfreada, porque politicamente era assim, o desenho naquela época era 
alugar casa. Às vezes, eu sentava pra pensar que era quase igual àquele autor que dizia 
retórica da intransigência, onde eu vou dar força, eu acredito, mas eu implanto em um lugar 
que é tiroteio todo dia, que não vai conseguir fixar profissional, eu pago salário baixo e não 
atraio profissional, era todo uma retórica que apoia a SF, eu pago mal, as 40 horas pro 
médico, não tinha flexibilidade, nenhuma oportunidade de curso, reciclagem, aprender. 
Nessa época a gente sofreu um corte de verba, e os contratos anteriores da época da Luciana 
antes da chegada do Dr. Jacob, eram contratos que contemplavam uma supervisão, um 
assistente social pra dar conta disso, o próprio pessoal de nível central que a gente perdeu, o 
que cuidava do sistema eram dois contratados, e tinha duas moças que trabalhavam na Ensp, 
faziam parte do nível central mas não eram contratadas, aquilo ali enxugou e tivemos que 
chamar todo o pessoal de ONG's, na Zona Oeste tinha o Antonio Felix, que ele é uma pessoa 
muito interessante, pois ele vai falar da relação com o gestor e o Antônio tinha sido meu 
empregador quando a gente trabalhou no Vilar Carioca, e tinha um trânsito bom, a gente tinha 
que enxugar isso, você vai ter que tirar fulano, fulano e fulano porque não é médico, não é 
enfermeiro, nem auxiliar, então foi uma coisa de ajuste muito doloroso de ser feito com as 
equipes, já estavam perdendo muito. 
  
 
6- Acredita que sua formação acadêmica e experiência na Atenção Primária favoreceram para 
a tomada de decisão e expansão do SF? 
 Com certeza, eu fui médica de família e foi em lugares brabos, o Vilar Carioca na 
época que eu fui tinha três comandos, tinha dia que a gente chegava à unidade, ela estava 
cercada, porque atrás do Adão Pereira Nunes, tinha um posto policial e aí você descia da van, 
eu pegava um ônibus até Campo Grande, e pegava a Kombi e descia no segundo CIEP e não 
havia flexibilidade, o troço pegando fogo, tiro comendo e a diretora naquela época não podia 
fechar um posto de saúde, não havia uma política de proteção, e acabava que você desistia. 
 
7- Em relação aos serviços de saúde, existi ou/existia alguma demanda especifica do prefeito 
na época? 
Não, não tinha eu acho que o Ronaldo Cezar quando inaugurava as unidades era a maior festa, 
quando ele inaugurou Nova Brasília, foi um prédio de três andares que foi alugado e 
reformado, ele dizia que era o Brasília D'or, e aí chamavam o pessoal das comunidades, 
escolas de samba e ele sambava com as mulatas, tinha uma coisa mais era muito pouca, foi 
uma vez só que eu vi a presença dele, na minha época a gente não inaugurou nada, a gente 
manteve o que tinha e tentou completar as equipes que foi a realidade que eu peguei. 
 
8- Na sua gestão, quais eram as prioridades no contexto da atenção primária? 
 As prioridades eram todas as metas de cada programa que a secretaria tinha que 
alcançar, então não tinha essa coisa de a gente ficar o tempo todo sonhando, até com a equipe 
da reorientação não poder, na verdade a gente tinha um trabalho legal. Não tinha, na verdade, 
eram as metas emprestadas dos outros. 
 
9- Em sua opinião, houve acordo das esferas de governo: municipal, estadual e federal, 
necessárias para o avanço da Atenção Primária a Saúde?   
 Não, só fachada. 
 



 

 

10- Quais foram às ferramentas utilizadas para a escolha de territórios para implantação de 
novas equipes de Saúde da Família? 
 Tem um documento bem antigo na secretaria, tinha um grupo que planejava e tinha 
um grupo que executava, e um grupo que ficava no meio, então tem esse documento antigo 
com a previsão das 600 equipes, e na época, depois que eu saí do nível central eu fui pra CAP 
3.2, fiquei lá uns dois anos e meio antes de ser chamada para ser coordenadora, tinha uma 
equipe pra ser implantada e esse processo passava por diversas instâncias, tanto é que na 
época da gestão da Márcia Reis e como eu me dava muito com a questão do nível central, 
várias implantações ficaram no meio do caminho, quando eu inaugurei a unidade da 3.2, a 
Márcia Reis e Márcia Mochel ficaram muito mordidas comigo, porque elas entenderam que 
eu passei por cima delas, pois eu estava na 3.2. Só que era um trabalho que tinha começado lá 
atrás, há dois anos antes, no nível central e era uma coisa que a Márcia Reis desconhecia, ela 
nunca conheceu muito bem o trânsito, naquela época tinha uma burocracia imensa, o contrato 
tinha que ser aprovado, não era focado os recursos, assim visando unidade. Você chega, você 
tem uma ONG e quer implantar em tal lugar, então o processo antes de saber se aquela 
comunidade é a comunidade que realmente interessa, eu vou colher toda aquela papelada para 
ver se você preenche todos os requisitos, aí o processo anda, o planejamento anda, o recursos 
humanos para saber quanto vai gastar de folha, e quando tudo estiver pronto, você pode 
implantar a equipe. Esse processo demora uns dois anos, e era tudo muito esquizofrênico, 
porque na época que eu era coordenadora da mesma equipe da Luciana, você tinha equipe que 
contratava o pessoal mas a obra não tinha acabado, tinha equipe que a obra já tinha acabado 
mais não tinha pessoal, porque não era um processo todo junto, por um lado corria a questão 
do recursos humanos, por outro lado as licitações pra compras e por outro lado a obra, a 
impressão que eu tinha é que ninguém apoiava e agora acontece de forma diferente, pois do 
lado de fora eu posso ver, que parece que a coisa caminha meio que junta, porque antes era o 
“samba do crioulo doido”. 
 
11- Quantas equipes foram inseridas na sua época de atuação? 
 A gente completou na verdade. 
 
12- Existiam recursos humanos e estrutura física suficiente para expansão do SF? 
 Não, porque você não tinha como atrair o profissional, pagava mal, o vínculo não era 
lá essa coisa toda, assim eu era do município e todos os médicos do município tinham, pelo 
decreto do César Maia, um “Plus” como enfermeiro, auxiliar de enfermagem, então eu como 
funcionária pública tinha R$ 2.800,00 a mais no meu salário, por conta das 40 horas, não é 
nada, não é nada, mas em 2002 você tinha o salário compatível com o salário do mercado de 
fora. Hoje, foi tirado esse incentivo, permanece só para alguns médicos que fazem supervisão. 
 
13- Na sua observação, quais eram as prioridades do Prefeito eleito na época no contexto da 
saúde? 
 
14- A visão do Secretário Municipal de Saúde em relação a expansão do SF? 
 O Dr. Jacob era uma pessoa muito interessante, eu acho que ele tinha curiosidade, e 
ele, como pessoa, deixava o ambiente muito feliz, estava sempre sorridente, agradecia o 
trabalho de todo mundo, levantava o astral da gente, era um reforço no ego muito positivo. 
Mas não sei se no fundo era a missão dele, também a questão da política do brasileiro é muito 
ruim, porque naquela época o Dr. Jacob estava esperando o Serra entrar como presidente, 
então ele foi secretário de saúde aqui, para depois alcançar como ministro da saúde. 
 



 

 

15- Qual futuro o Sr. vislumbra no processo de expansão da Saúde da Família no município 
do Rio de Janeiro? 
 Nesses quatro anos que ainda vem por aí, não sei o que vem por aí, porque por um 
lado aumentou muitas equipes, mas por outro algumas equipes estão ficando desfalcadas. 
Apesar de todo o incentivo, que se você pegar o edital de concurso de residente em saúde da 
família, o residente ganha R$ 5.000,00 mais um “Plus” pela OS. Então tem todo esse 
incentivo, agora um médico faz pós-graduação tudo pela OS. Mas eu não sei, tenho medo 
desse plano de trabalho, pois ele está meio equivocado e não sei, ano de Copa, e toda essa 
expansão, talvez consolide e reveja esse processo de trabalho. 
É inegável que a estratégia não expandiu, ela está expandida no município todo, o que eu hoje 
questiono muito que é assim porque eu sou tutora do especialização em saúde da família pela 
UERJ, e a gente discute processo de trabalho e você recebe e-mail, recebe comentário de 
trabalho e eu não trabalho dessa forma. Assim, o agente comunitário hoje é muito mais um 
secretário, o cara agenda, o cara fica no computador, põe dados no computador, e o 
acompanhamento da família e a liderança comunitária, as coisas estão fora do lugar, não há 
mais acompanhamento de família. A expansão existe, eu não sei a qualidade. O que eu vejo 
são pessoas que estão vendo se a estratégia da família acontece, apesar de tudo está favorável, 
então põe um gestor na unidade que não entende de nada. E aí cadê o diagnóstico do 
território? O que você está planejando de ação? Se tem um monte de adolescentes vamos 
planejar educação sexual, não, não vamos planejar porque a meta da secretaria é fazer um 
evento de tabagismo. 
 
 
 
 



 

 

ENTREVISTA COM ENF.ª PAULA SOARES BRANDÃO 
Realizada na sala da Secretária Municipal de Saúde, com duração de 25 minutos. 
 
 
Formação: Enfermeira com mestrado em ciências da saúde. 
 
1-O que entende sobre Atenção Primária a Saúde? 
 Atenção primária é a primeira linha do cuidado, é a principal porta de entrada do 
usuário ao Sistema Único de Saúde, onde você tem atributos essenciais: longitunalidade, 
integralidade, coordenação do cuidado e acesso, são atributos essenciais. Tem como foco 
prestar o cuidado pela reabilitação, pela vigilância em saúde. Engloba como você cuida da 
comunidade, com adstrição de clientela e responsabilidade territorial. 
 
2- Quanto tempo atuou no Programa Saúde da Família? 
 ESF desde junho/2003 – trabalhei proesf/pacs, fui de equipe. 
 
3- Como se deu o convite para atuar na gestão do SF? 
 Ângela, o Carlo Cunha precisava de gerente, então fui entrevistada e aceitei. 
 
4- Na sua visão os recursos financeiros disponíveis na época eram satisfatórios para a 
expansão do SF? 
 Dentro da coordenação SF, não lidamos com orçamento, o orçamento está 
descentralizado para as OS. Mais percebo por monitorar o contrato de gestão com as OS, e 
que esse orçamento não é suficiente para se ter algumas ações previstas dentro das políticas 
do Ministério. Ex.: números de equipes de saúde bucal e não de equipes de SF. O orçamento 
não está planejado para essa ampliação. 
 
5- Acredita que sua formação acadêmica e experiência na Atenção Primária favoreceram para 
a tomada de decisão e expansão do SF? 
 Sim, sou enfermeira, acho que somos uma das poucas categorias da saúde que tem 
administração na grade curricular. É a minha especialização SF e o mestrado com foco na 
monitorização e avaliação de programas de saúde. Acho que isso me favoreceu na tomada de 
decisão. 
 
6- Em relação aos serviços de saúde, existi ou/existia alguma demanda especifica do prefeito 
na época? 
 Acho que essa gestão, nosso atual prefeito teve um investimento AP como outros 
governos não tiveram, teve uma opção política do governo em investir na atenção primária. 
Como outros governos não tiveram isso é fato. 
 
7- Na sua gestão, quais eram as prioridades no contexto da atenção primária? 
 Continuamos com a questão de expansão 2013-2016, 70% significa cerca de 1500 
equipes, hoje temos 805. A qualificação do trabalho dessas equipes. Ampliar a NASF. 
Melhoria do acesso, não só das mais vulneráveis e ir para o asfalto, não só dentro da 
comunidade. 
 
8- Em sua opinião, houve acordo das esferas de governo: municipal, estadual e federal, 
necessárias para o avanço da Atenção Primária a Saúde? 
   Visivelmente, senão a expansão não teria acontecido. 
 



 

 

 
 
 
9- Quais foram às ferramentas utilizadas para a escolha de territórios para implantação de 
novas equipes de Saúde da Família? 
 Cada AP, de 2009 – 2012, construiu seu projeto teias, as áreas fizeram escolhas de 
terrenos, escolha de imóveis, quais os recursos de cada área, melhor localização para inserir 
novas equipes. 
 
10- Quantas equipes foram inseridas na sua época de atuação? 
 Até Setembro de 2011 foram 470 e até hoje 805. 
 
11- Existiam recursos humanos e estrutura física suficiente para expansão do SF? 
Hoje os RHs são de responsabilidade das OSs, então o município faz o repasse e eles são 
responsáveis pelos RHs e estrutura física. Pelo CNES, em setembro de 2012, tínhamos 805 
equipes sendo 760 completas, e as demais com déficit de médicos. 
 
12- Como ocorre a capacitação dos profissionais do SF? 
Não podemos entender, que vamos formar novos profissionais (responsabilidade da 
universidade). No edital SF está prevista as atribuições que serão executadas, ele precisa saber 
se tem ou não o conhecimento, ele também “tem que correr atrás”, porém o município 
ofereceu ao longo dos anos capacitação profissional. Acho que é o município quem mais 
investe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENTREVISTA ENF.ª NINA LUCIA PRATES DE SOUZA 



 

 

Realizada na sala da Secretária Municipal de Saúde, com duração de 43 minutos. 
 
 
 
Formação: Mestrado em Enfermagem 
 
1-O que entende sobre Atenção Primária a Saúde? 
 Atenção primária é um nível da atenção que é a porta de entrada do Sistema de Saúde, 
mas que é estratégico quando se fala da saúde da população, porque você não só trabalha com 
ações, você vai abordar a primeira ação, vai trabalhar a prevenção e mais importante, a 
promoção de saúde. É um nível de atenção em que você está ali, do lado do seu cliente, no seu 
território, no seu local de trabalho, é um nível estratégico. 
 
2- Quanto tempo atuou no Programa Saúde da Família? 
 Hoje não atuo no SF, atuei na área de promoção, é um nível transversal, trabalhamos 
juntos. Atuei de 2003 a 2008, na coordenação do nível central. Entre 2003 a 2005, trabalhei 
na coordenação nível intermediário e 2006 a 2008, trabalhei no GAT, um papel parecido com 
o papel do NASF, nível regional. 
 
3- Em relação à atuação no processo de expansão do SF, ocorreu em que período e qual o 
tempo de atuação? 
 - Período (gestão): 
Período inicial do programa no RJ, que comecei em 2003, no RJ tinha pouquíssimas equipes. 
Em 2003, houve uma decisão da prefeitura de expandir cento e poucas equipes. Eu vim pra 
trabalhar com a parte de gestão de RH, gratificações. 
 
4- Como se deu o convite para atuar na gestão do SF? 
 Coordenadora SF Luciana Borges. Era um volume grande de equipes, seria uma 
expansão com servidores, já havia trabalhado com planejamento RH. Depois que a 
implantação já havia sido feita, eu passei a trabalhar em uma área técnica com nível 
intermediário, treinamento de equipe e avaliação. 
 
5- Na sua visão os recursos financeiros disponíveis na época eram satisfatórios para a 
expansão do SF? 
 A questão financeira do SF, naquele momento, era bastante complicada, tinha que ter 
na verdade, vontade política do governo local para implantar. O recurso federal que tinha era 
muito pequeno e para manter as equipes, o recurso era municipal, o investidor pouco colabora 
com treinamento introdutório, era feito na UERJ, mas quando o volume de turmas aumentava, 
passamos a realizar na própria prefeitura. A questão do recurso era complicada, o início da 
implantação consumia muitos gastos, era um modelo novo e visto como concorrente, também 
não era absorvido como uma política para atenção básica. Embora atenção básica e primária, 
na própria legislação federal já diria que tem o mesmo sentido, na época só falávamos básica. 
Você não tinha local suficiente para instalar as equipes. Foi um processo, você alugava os 
imóveis, muitos residenciais, e tinha que transformar em uma unidade de saúde, adequar 
conforme os padrões da vigilância sanitária com custos altíssimos. Era difícil, talvez isso 
tenha sido o ingrediente para a “coisa não acontecer”, que se pensou em fazer, quando foi 
ficando caro, vamos reduzir. Diziam que tinham pessoas contra a SF, que iriam falir o 
município, pois investiam muito dinheiro, hoje temos mais de 30% de cobertura, vemos que 
isso não é uma plena justificativa. Em quatro anos, isso fez um “boom”. O financiamento não 
é só o “X” da questão, existem outras questões envolvidas. 



 

 

 
 
 
6- Acredita que sua formação acadêmica e experiência na Atenção Primária favoreceram para 
a tomada de decisão e expansão do SF? 
 Não diria um sim de imediato, a formação profissional se dá dentro do trabalho. Eu 
aprendi SF, lendo, fazendo, refazendo. Foi mais no erro ou no acerto do que na formação 
acadêmica. O governo federal também estava aprendendo, e mandando manuais. 
 
7- Em relação aos serviços de saúde, existi ou/existia alguma demanda especifica do prefeito 
na época? 
 As políticas se dão muito pela indução federal, como o governo federal apostou nisso 
como modelo, ele foi, de uma certa forma, empurrando as prefeituras para que elas fossem 
adotando este modelo. 
O prefeito não era totalmente alinhado com a política federal, o RJ levou alguns anos para 
executar, quando o prefeito resolveu fazer a expansão de 2003, foi muito mais pelo desejo 
dele ouvindo os resultados da SMS, ainda que muito tímido ele dizia que com os recursos 
federais ele fazia se tivesse a vontade, então ele resolveu fazer uma aposta nisso. 
 
8- Na sua gestão, quais eram as prioridades no contexto da atenção primária? 
 A nossa prioridade era disponibilizar alguns serviços de saúde nas áreas que mais 
precisaram de serviços, eram nas áreas que tinham buracos e dificuldade de acesso. Então 
mapeamos e onde tinha o Posto de Saúde esse serviço se manteve, não fizemos nada 
concorrente. 
O grande marco foi poder oferecer, para locais onde tinha aquele vazio, um acesso ao serviço 
público, como Alemão e Penha, nestes dois complexos tínhamos equipes. Encontrávamos 
famílias que nunca tinham ido a um centro de saúde. Isso para mim é de grande importância e 
relevância. 
 
9- Em sua opinião, houve acordo das esferas de governo: municipal, estadual e federal, 
necessárias para o avanço da Atenção Primária a Saúde?   
 Era fundamental, naquela época não tinha. Só aconteceu esse alinhamento de um 
tempo pra cá, mais fortemente nos últimos quatro anos, um alinhamento federal, estadual e 
municipal, sendo um alinhamento estratégico. Embora fale isso na questão da política deste 
alinhamento, isso é estratégico porque quando você não tem, cada um quer mostrar seu 
governo da sua forma e podiam não pensar desse jeito, quem sai ganhando com o alinhamento 
é a população. Quando têm os três níveis se falando, a gente consegue avançar. Quem estuda 
política ainda vê um estado muito fraco, ainda nos dias de hoje, o Estado contribui muito 
pouco, mas o fato de não ser contrário já ajuda. 
 
10- Quais foram às ferramentas utilizadas para a escolha de territórios para implantação de 
novas equipes de Saúde da Família? 
 Lembro que na época não tínhamos o recurso de georeferenciamento, o mapeamento 
era manual, inclusive os mapas, era definido junto aos coordenadores de área, onde houvesse 
os vazios de serviços, onde não tivesse transporte para as Unidades de Saúde. 
 
11- Quantas equipes foram inseridas na sua época de atuação? 
 Cento e poucas. 
 
12- Existiam recursos humanos e estrutura física suficiente para expansão do SF? 



 

 

 Abrimos um grande remanejamento para a rede, quem era da rede de APS, viriam por 
melhoria salarial, ou por gostar do serviço público. Tivemos a adesão dos dentistas, 
enfermeiros, técnicos de enfermagem. A grande dificuldade foi o médico, tratara com 
desconfiança, pela carga horária de 40h, apesar do ganho salarial. Algumas pessoas da área 
hospitalar também tinham desejo de trabalhar na atenção básica. O custo benefício para quem 
pode ter vários empregos ainda não era tão interessante, e médicos com perfil de serviço 
público, pois a maioria já está formada em alguma especialidade. 
 
13- A visão do Secretário Municipal de Saúde em relação a expansão do SF? 
 Na época da expansão, o meu gestor era o Ronaldo Cezar Coelho, na verdade ele era 
um administrador, mas não da área da saúde e não tinha muita opinião. Depois, na época do 
Jacob, ainda tinha o peso da área hospitalar. 
 
14- Qual futuro o Sr. vislumbra no processo de expansão da Saúde da Família no município 
do Rio de Janeiro? 
Eu vejo, seja no município ou no país como toda a estratégia está dada. Temos muita correção 
onde envolva a formação acadêmica. Dou aula na faculdade de medicina, hoje mudou a 
cabeça da formação através do cenário, um jovem que tem lá na sua família médicos 
generalistas, ainda é um desafio. Os outros profissionais têm uma visão generalista. Acho que 
o maior desafio é a formação dos médicos, atrair como crescimento profissional e poder ver 
que o território que você toma conta tem seus indicadores avaliados. Ele precisa ver que seu 
trabalho é reconhecido, por expandir às vezes quer dizer muito pouco, quando você não muda 
estes indicadores. 
  



 

 

ENTREVISTA COM A DRA. ELIZABETH D. BORGES 
Realizada na sala da Secretária Municipal de Saúde, com duração de 16 minutos. 
 
Formação: 
Enfermeira com mestrado em Saúde Pública. 
 
1-O que entende sobre Atenção Primária a Saúde? 
Atenção primária nada mais é que a porta de entrada de todo e qualquer cidadão que tenha o 
acesso ao serviço de saúde, então atenção primária ou atenção básica, aí varia de corrente pra 
corrente, é o momento em que o cidadão, uma pessoa da população quer ter o acesso à saúde 
e atenção básica é onde ele entra no serviço de saúde. 
 
2- Quanto tempo atuou no Saúde da Família? 
Eu coordenei o SF da FIOCRUZ, na época era programa. 
 
3- Em relação à atuação no processo de expansão do SF, ocorreu em que período e qual o 
tempo de atuação? 
 Comecei em janeiro de 2009 com o Eduardo Paes, na transição com o Daniel em 
2008. Até os dias de hoje. No processo de expansão aqui no município sim, mas a gente já 
tinha SF na FIOCRUZ desde 2000, quando foi feito convênio da SMS com a FIOCRUZ, e a 
gente começou com duas equipes, depois ficamos com oito equipes de SF na área de 
Manguinhos, e a minha experiência com SF vem desde 2000, com vários cursos de 
especialização em SF, em várias cidades do Brasil. 
 
4- Como se deu o convite para atuar na gestão do SF? 
 O convite partiu do Daniel, que foi meu aluno, conhece meu trabalho. Daniel foi meu 
interno em SF, eu já era coordenadora de ensino em pesquisa, e ele já conhecia meu trabalho, 
ele depois que foi interno lá, ele fez o curso de saúde pública, foi bolsista, como clínico, 
depois fez o saúde pública, depois atuou como médico de família, e eu sempre fui 
coordenadora deste processo, e quando ele foi convidado pra vir pra cá e me convidou pra vir 
com ele. 
 
5- Na sua visão os recursos financeiros disponíveis na época eram satisfatórios para a 
expansão do SF? 
 Eu acho que na atual conjuntura, eu posso considerar que é satisfatório quando você 
faz um resgate da história do SF anterior. O município do RJ era o pior índice de SF no 
Brasil, isso eu já vinha acompanhando desde muito tempo porque eu ia muito à Brasília na 
época da FIOCRUZ, e era uma vergonha ser uma cidadã carioca. Então naquele momento o 
foco não era esse e hoje a gente tem um grande avanço e um prefeito que acreditou nesta 
proposta, e que investe pra melhorar a atenção básica. Pode se investir mais, que o MS pode 
investir mais, é um feedback. 
 
6- Acredita que sua formação acadêmica e experiência na Atenção Primária favoreceram para 
a tomada de decisão e expansão do SF? 
 Com certeza, isso é uma das coisas que eu mais acredito. Eu acho que toda pessoa que 
vem do serviço, não é que todo mundo que é do serviço dá pra ser gestor, e quando você tem 
um gestor que era da ponta, e que conhece o trabalho da ponta, eu acho que ele faz uma 
gestão melhor, pois tem um olhar mais diferenciado da prática, de refletir a prática, de 
entender o olhar do outro, de se apropriar de coisas que acontecem lá na ponta que talvez as 



 

 

pessoas que já chegam num outro nível, sem ter participado, não vivenciaram isso ou aquilo, e 
quando você vivencia é muito mais fácil. 
 
 
7- Em relação as organizações sociais, o que você acha desta atuação no SF? 
Se não tivesse acontecido isso, não teria expandido da forma como a gente expandiu, hoje a 
gente tem uma situação concreta, que a gente sabe que a questão durante muitos anos, antes 
concurso público só com servidor não teria essa expansão, com ONG’s tinham sérios 
problemas, não tenho a menor dúvida que se não tivesse as OS’s não conseguiria expandir, 
pela rapidez da agilidade de várias coisas, problemas têm, a gente sabe que tem, estamos no 
caminhar, é fato que eles contribuíram pra gente, o fato de a gente está hoje, trabalhando com 
OS’s, fez com que a gente conseguisse caminhar e mudar a cara do RJ. 
 
8- Na sua gestão, quais eram as prioridades no contexto da atenção primária? 
 Na minha gestão enquanto coordenadora da implantação das clínicas da família, a 
minha prioridade é a clínica da família, essa é a minha prioridade de estar com um olhar mais 
pra frente, junto com as CAP’s vendo onde está descoberto, pra gente fechar o processo de 
territorialização, pra ter mais aumento de cobertura para àquelas áreas, e acho que tem uma 
preocupação muito grande quando a gente pensa na clínica da família, que era uma 
preocupação desde o início que é o processo de trabalho. Quando em 2009, que eu já tinha 
vindo pra cá com o Daniel, pois meu papel seria de assessora dele, eu ia trabalhar com os 
projetos mais estratégicos, a gente já tinha tido uma experiência bem no início da gestão, que 
começou na transição com o Santa Marta onde a gente foi procurado pelo Estado, pois já 
tinham instalado a UPP, e a gente foi dar um apoio, demos uma arrumada no prédio existente 
que era da obra social, então várias secretarias entraram juntas, dividindo os pedaços e 
trabalhando em conjunto então ali eu já tinha experiência com isso, e depois eu já estava aqui 
quando foi pensado na expansão, e não ficaria mais no gabinete, isso ficaria na coordenação 
de SF, mas por conta das circunstâncias, de discussão por outras questões, o Daniel achou por 
bem trazer para dentro do gabinete, e me pediu pra assumir a responsabilidade da implantação 
das clínicas da família, e quando ele me fez essa proposta, eu falei que ia pensar em como 
trabalhar isso e montei numa equipe de implantação, essa equipe não foram pessoas indicadas, 
não foram pessoas que tinham cargos, pois eu fui a cada CAP, e conheci as pessoas que 
trabalhavam com SF daquela área e convidei muito por feeling, e convidei pelo menos duas 
pessoas por CAP. E depois disso, a gente dividiu a equipe, pois eu tinha muito claro o que 
tinha que fazer, a gente tentou pegar o melhor do que todo mundo podia contribuir, então hoje 
o que a gente tem, é o melhor do que cada um tinha para contribuir, a gente dividiu a equipe 
em quatro grandes grupos, uma equipe ia trabalhar com material de consumo, a outra com 
mobiliário, a outra com equipamentos e a outra com processo seletivo, que a gente desenhou, 
pois a gente não faz o processo seletivo, pois quem faz é a OS, mas a gente desenhou mas eles 
não seguem. Como todo processo de seleção natural, alguns saíram e outros entraram e temos, 
hoje, uma equipe mais enxuta, com muitas atividades, a gente trouxe pessoas aqui pro nível 
central, a gente tem pessoas da equipe descentralizada, e foi assim que nasceu a equipe de 
implantação. Antes da equipe de implantação, quando a gente foi pensar na CF, eu tinha uma 
experiência com centro de saúde-escola, como a gente imaginava e a gente meio que deu uma 
desenhada na estrutura, não estrutura de processo arquitetônico, pois isso compete a Rio-
Urbe, ela que fez o projeto da estrutura modulada, mas o desenho que tinha que ter uma sala 
de saúde bucal, uma sala de procedimentos, e antes o que seriam consultórios de equipe, seria 
interessante agregar a esses consultórios de equipe, por outras experiências como de Portugal, 
salas diferenciadas, que a gente chama de Saúde da Criança, Saúde da Mulher, que são salas 
que qualquer profissional, sejam médicos, enfermeiros, vão compartilhar e direcionar para 



 

 

aquela atividade específica, então foi pensado desse jeito, a gente criou e hoje tem quatro 
documentos da página da secretaria lançados pra estar trabalhando isso. 
9- Em sua opinião, houve acordo das esferas de governo: municipal, estadual e federal, 
necessárias para o avanço da Atenção Primária a Saúde?   
 Existe sim, não temos a menor dúvida, existem “n” exemplos disso, acho que é 
fundamental porque o que a gente viu no passado, não vou falar como gestora mas como uma 
profissional de saúde do RJ, a gente via uma total falta de entrosamento e quem sofria era a 
população, acho que tem que ter sim, acredito nisso e a gente tem n exemplos em relação à 
CF, a gente tem algumas reformas em unidades que eram estaduais, e que hoje são unidades 
municipais, vide CF Felipe Cardoso, CF Heitor dos Prazeres, e outras, não tenho a menor 
dúvida que isso funciona e funciona bem. 
 
10- Quais foram às ferramentas utilizadas para a escolha de territórios para implantação de 
novas equipes de Saúde da Família? 
 Foi feita um processo de territorialização pelas CAP’s, o desenho é feito pelo pessoal 
que está lá na ponta, que escolhe os lugares, que vê aonde tem necessidade, a gente vai junto 
com a parte estrutural, tendo um outro olhar também e escolhe a melhor localização, e 
geralmente a gente escolhe do que foi sugerido, tem um olhar criterioso, um local de 
visibilidade, pois tem que dar amplo acesso tanto pros profissionais quanto pra comunidade, 
ela não pode ficar refém de nenhuma situação desconfortável, um local que além da 
visibilidade e do acesso, tem que ter no mínimo 2000 m², porque a clínica precisa comportar 
isso, geralmente é feito dessa forma. 
 
11- Quantas equipes foram inseridas na sua época de atuação? 
 Eu acho que 68 e temos mais duas pra inaugurar, que foi a meta do prefeito. 
 
12- Existiam recursos humanos e estrutura física suficiente para expansão do SF? 
 Eu acho que sim, pois a gente trabalha nessa lógica, a gente sempre trabalha na lógica 
se tem “x” equipes vai ter “x” profissionais para aquela equipe, não acho que precisamos de 
mais. 
 
13- Na sua observação, quais eram as prioridades do Prefeito eleito na época no contexto da 
saúde? 
 Atenção básica. 
 
14- A visão do Secretário Municipal de Saúde em relação a expansão do SF? 
 Ele acredita, acreditou, continua acreditando, deu um grande apoio, é uma pessoa que 
é parceira, acho que a gente não teria conseguido muita coisa se não tivesse sido ele, somos 
uma grande equipe. 
 
15- Qual futuro o Sr. vislumbra no processo de expansão da Saúde da Família no município 
do Rio de Janeiro? 
 Pelos próximos quatro anos, que foi promessa do prefeito mais 70 CF, e eu tenho 
certeza que isso será cumprido, e hoje estamos com 42% de cobertura, vamos chegar a 70%. 


