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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. Os objetivos da pesquisa 
foram: 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 
se caracterizou 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 tinham como principal 
destino a rede hospitalar. Neste sentido, existe a preocupação de que as 
políticas de saúde sejam mantidas independentes dos elos políticos 
anunciados pelos gestores e que a saúde conquiste melhores patamares no 
município do Rio de Janeiro. 
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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. 
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